Javainstallation på Windows 8

Når du benytter Windows 8 til NetBank / Online Banking er det vigtigt at
bruge din browser (Internet Explorer, Firefox mfl.) via skrivebordet, ellers
kan Java ikke fungere.
1) Luk først alle internetsider
Du kan nu få vist forskellige skærmbilleder. Punkt 2 er derfor opdelt efter
hvilket internet-program du benytter.

2a) Internet Explorer:

Klik på ”Internet Explorer”-ikonet via startsiden med ”fliserne”

Klik på ”Svensknøglen” (1) og vælg ”Vis på skrivebordet” (2)

Gå videre til punkt 3

2b) Mozilla Firefox:
Klik på ”Mozilla Firefox”-ikonet via startsiden med ”fliserne”

Gå videre til punkt 3)
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2c) Google Chrome:
Klik på ”Google Chrome”-ikonet via startsiden med ”fliserne”
Gå videre til punkt 3)

3) Skriv adressen www.java.com ind øverst til venstre

4) Tryk på knappen ”Free Java Download”

5) På næste side trykker du på knappen ”Agree and Start
Free Download”. (Bemærk at versionsnummeret kan være
højre end vist på billedet til højre)

Du kan nu få vist forskellige skærmbilleder. Punkt 6 er derfor opdelt efter
hvilket internet-program du benytter.

6a) Internet Explorer:
I bunden af skærmen bliver du spurgt om hvad du
vil gøre. Tryk på ”Kør”
Gå nu videre til punkt 7)

6b) Mozilla Firefox:
Tryk på knappen ”Gem fil”

Tryk på ”Pilen” som peger nedad øverst til højre og dobbeltklik
på ”Jxpiinstall.exe”

Gå nu videre til punkt 7)
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6c) Google Chrome:
Klik på ”Chromeinstall-8u .exe” nederst til venstre.
Gå nu videre til punkt 7)

7) Tryk ”Ja” til sikkerhedsadvarslen som fremkommer. Nogle gange er sikkerhedsadvarslen vist hvor du kan trykke ”Tillad” eller ”Fortsæt” i stedet.

Nu fremkommer flg. skærmbillede.
8) Tryk på ”Install” til højre.

9) Hvis du får vist billedet til højre, fjernes alle flueben i
venstre side og tryk ”Next”. Vises billedet ikke, gå til
næste trin.

Nu fremkommer flg. billede :

10) Hav tålmodighed og vent mens Java bliver installeret på din computer. Det kan godt tage nogle minutter.
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11) Hvis du får vist billedet til højre, har programmet fundet
nogle gamle Java-versioner på din computer.
Det anbefales at lade programmet fjerne de gamle versioner. Tryk på ”Uninstall” for at fjerne de gamle versioner.
Får du ikke dette billede vist, gå til punkt 12)

Efter nogle minutter, vil du få vist en status på afinstallationen af dine gamle javaversioner.
Tryk på ”Next”

12) Oracle anbefaler, at du nulstiller de sider du tidligere har
godkendt.
Tryk ”Next” for at fortsætte.

Efter nogle minutter vil Java være installeret på din pc’er.
13) Tryk på knappen ”Close”.

14) Luk herefter alle internetsider.
Åbn internet igen og gå ind på www.sydbank.dk og log dig ind igen.

Benytter du Internet Explorer, vil du nederst blive
spurgt om du vil godkende et tilføjelsesprogram.
Tryk på ”Aktiver”.

Sydbanks Hotline, oktober 2014.
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