
Varför? Lösning!
Support för Windows® 7 avslutades officiellt den 
14 januari 2020. Microsoft kommer inte längre att 
lansera uppdateringar eller säkerhetsuppdateringar, 
vilket gör systemet föråldrat och ytterst sårbart.

Om din förinställare är ansluten till ditt 
företagsnätverk och du fortsätter att använda äldre 
utföranden än Windows 10 kommer din Microset 
fortfarande att fungera.
Men den kan bli en säkerhetsrisk för din organisation 
och kan också med tiden utveckla problem med 
gränssnitt till program från tredje part.

Många av Microset's förinställare är byggda med 
mycket bra mekanisk stabilitet och precision. Detta 
gör att vi kan uppgradera äldre utrustningars 
datorer och därigenom förlänga livslängden 
samtidigt som er data-säkerhet höjs. 

Att investera nu kommer att spara 
pengar senare.
Kontakta Colly Verkstadsteknik AB
Ring 08-703 01 00 alt. e-posta din förfrågan 
inkl.“Modellnamn och Serie nummer” till: 
info@vt.colly.se

Not: Bilderna visar en del 
av det nuvarande utbudet 
av Microset förinställare. 
Äldre modeller behöver 
utväderas för ev. 
uppgradering. Exakta 
krav beror på ålder och 
specifikation av 
förinställare.

UPGRADE
to Windows® 10 

Uppgradera er Microset förinställare!
Är era förinställare förberedda 
för slutet av Windows® 7? 
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Fördelar för er:
• Modernisering av er utrustning.
•  Tillgång till Smart Factory Funktioner t.ex.

kompatibilitet med ert existerande nätverk.
• Full support av alla mjukvaror genom uppgradering.
• Fortsatt bästa mekaniska stabilitet och noggrannhet.
•  Utökad livslängd.
•  Tillgång till senaste tekniken inom området

Colly Verkstadsteknik AB  Box 6042 164 06 Kista Tel:08-703 01 00
E-post: info@vt.colly.se  webb: www.collyverkstadsteknik.se   

Uppdatera nu och investera i framtiden för dina 
Microset verktygsförinställare. Vi kan utan 
problem uppgradera nyare modeller av UNO och 
VIO. Älde rmodeller av UNO115 och VIO210 
behöver kontrolleras ytterligare för att bedöma 
aktuell hårdvaras kompatibillitet. Alla 
uppgraderingar baseras på den senaste Easy 10 
programvaran med möjlighet att migrera dina 
befintliga verktygsdata till den nya datorn.
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