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Harmony  
Dette programmet tilbyr Smarte innstillinger, som automatisk optimaliserer 
systemfunksjoner som Paper Display (optimaliserer skjermfarger for å oppnå best mulig 
leseopplevelse på skjermen). Harmony gir også anbefalinger om populære apper du 
kan bruke i telt-, stativ-, nettbrett- og bærbar PC-modus. 

Informasjon som deles med Lenovo 

Anonym informasjon som:  

• Maskintype og modell 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Land der datamaskinen brukes 
• Brukerklikkdata 
• Moduser og innstillinger  

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo  

Informasjon om hvordan opplever systemoptimalisering hjelper Lenovo å utvikle den 
beste opplevelsen i forskjellige moduser. 



Deaktivering av anonym datadeling 

1. Åpne Harmony-instrumentbordet for å vise innstillinger. 
2. Sett innstillingen for Bruksstatistikk til Av. 

Lenovo Companion 3.0  
Med dette programmet kan du få til tilgang til garantiinformasjon, sjekke 
systemtilstanden, koble til brukerveiledninger, referere til støtteinformasjon som er 
spesifikk for enheten din, og holde enheten oppdatert via System Update-funksjonen. 
Lenovo Companion 3.0 inneholder også artikler og innhold om teknologinyheter og 
programanbefalinger. Artikler skrives og oppdateres fortløpende for å holde innholdet 
ferskt og relevant. 

Informasjon som deles med Lenovo  

Anonyme data som: 

• Enhetstype, modell og merke 
• Land der enheten brukes 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Artikler som vises  

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo 

Som et resultat av dataene som samles inn, tilpasser Companion innhold for deg, laster 
ned relevante artikler og programvareoppdateringer (for System Update-funksjonen), og 
viser relevant informasjon i støttedelen. 

Deaktivering av anonym datadeling  

Du kan deaktivere delingen av anonym statistikk med Lenovo via programmet Lenovo 
Settings eller programmet Lenovo Companion 3.0. 

Bruke programmet Lenovo Settings  

1. Åpne programmet Lenovo Settings. 
2. Gå til Programbruk-delen. 
3. Sett Bruksstatistikk-kontrollen til Av.  

Fra Lenovo Companion 3.0 

1. Åpne programmet Lenovo Companion 3.0. 
2. Gå til funksjonen Programinnstillinger. 
3. Sett Bruksstatistikk-kontrollen til Av.  



Lenovo Customer Engagement Service  
Lenovo bruker denne informasjonen for å få statistisk innsikt i en bred kundebase for å 
kunne ta beslutninger om design som forbedrer maskinvarefunksjoner og opplevelsen 
din.  

Informasjon som deles med Lenovo   

Anonyme bruksdata for maskinvarekomponenter, for eksempel prosessor, harddisk, 
minne, USB-tilkoblinger, kortleser, lysstyrke, batteri og forhåndsinstallerte programmer.  

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo  

Lenovo bruker denne informasjonen for å få statistisk innsikt i en bred kundebase for å 
kunne ta beslutninger om design som forbedrer produktene våre og opplevelsen din.  

Deaktivering av anonym datadeling   

1. Gå til Kontrollpanel -> Alle kontrollpanelelementer, og velg Vis etter små ikoner. 
2. Velg (CCSDK) og sett kontrollen for Lenovo-tjenesten for kundeengasjement til å 

deaktivere innsamling av data.  

Lenovo Experience Improvement (bare på Windows 8-enheter)  
Dette programmet rapporterer anonymt om kunder fjerner forhåndsinstallerte Lenovo-
programmer fra enheten i løpet av de første 90 dagene. Etter 90 dager avinstallerer 
programmet seg selv automatisk.   

Informasjon som deles med Lenovo  

Anonym informasjon som: 

• Enhetstype og modell 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Land der enheten brukes 
• Installeringsstatus for enkelte forhåndsinstallerte programmer  

I tillegg deles all informasjon som du angir på Lenovo-siden under Windows-
installasjonen, med Lenovo for behandling. 

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo 

Bruken av bestemte programmer, eller hvor villig du er til å ha dem installert, innebærer 
hvor stor verdi du legger på disse programmene. Lenovo bruker denne informasjonen 
for å få statistisk innsikt i en bred kundebase for å kunne ta beslutninger om hvilke apper 
som skal oppgraderes og forbedres, i tillegg til hvilke apper som skal fjernes.  



Deaktivering av anonym datadeling  

Hvis du ønsker å deaktivere funksjonen for datadeling i dette programmet, må den 
fjernes. Instruksjoner for fjerning finnes her: 

1. Åpne Kontrollpanel. 
2. Åpne Programmer og funksjoner. 
3. Avinstaller Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (bare på Windows 8-enheter) 
Dette verktøyet leser avmerkingsboksverdiene for Lenovo som er angitt under Out-of-
Box Experience, og rapporterer deretter disse anonyme dataene automatisk til Lenovo 
under den første tilkoblingen til Internett. Når dataene er rapportert, avinstallerer 
programmet seg selv automatisk. Hvis dette programmet ikke finner en Internett-
tilkobling for å fullføre rapportering og avinstallere automatisk, kan det avinstalleres 
manuelt i Kontrollpanel via Programmer og funksjoner. 

Informasjon som deles med Lenovo  

Anonym informasjon som:  

• Enhetstype og modell 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Land der enheten er registrert 

I tillegg blir informasjon som aktivt angis av deg på Lenovo-siden under Windows-
installasjonen samlet inn og sent til Lenovo for behandling. Dette inkluderer personlig 
identifiserbar informasjon du angav. 

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo  

Lenovo bruker denne informasjonen for å få statistisk innsikt i en bred kundebase for å 
kunne ta beslutninger om design som forbedrer produktene våre og opplevelsen din.  

Deaktivering av anonym datadeling   

Lenovo Registration Data avinstallerer seg selv ved tilkobling til Internet for første gang. 
Hvis du vil avinstallere appen før informasjonen blir sendt, gjør du følgende etter at 
enheten startes på nytt for første gang, men før du kobler til Internett:  

1. Åpne Kontrollpanel, og gå til Programmer og funksjoner. 
2. Avinstaller Lenovo Registration Data. 



Lenovo Settings  
Dette programmet gir sentralisert tilgang til alle viktige maskinvarefunksjoner på 
enheten, i tillegg til kontroller, for eksempel strømsparing, skjerm, kamera, lyd, trådløse 
nettverk, tastatur, mus og penn.  

Informasjon som deles med Lenovo  

Anonym informasjon som: 

• Enhetstype, modell og merke 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Land der enheten brukes 
• Brukerklikkinformasjon  

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo  

Som et resultat av dataene som samles inn, har det direkte innvirkning på beslutninger 
angående design og funksjoner som tas for å forbedre kundeopplevelsen. 

Deaktivering av anonym datadeling   

1. Åpne programmet Lenovo Settings på enheten. 
2. Gå til Programbruk-delen. 
3. Sett Bruksstatistikk-kontrollen til Av.  

Lenovo Solution Center  
Med dette programmet kan du utføre diagnose på datamaskinen, som deretter hjelper 
Lenovo Support med å raskt isolere feil i maskinvaren.  

Informasjon som deles med Lenovo  

Anonym informasjon som:  

• Enhetstype og modell 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Land der enheten brukes 
• Programfunksjoner som brukes 

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo  

Som et resultat av dataene som samles inn, har det direkte innvirkning på beslutninger 
angående forbedring av kundeopplevelsen, mens det også gir deg bedre 
støtteopplevelse.  



Deaktivering av anonym datadeling   

1. Åpne Lenovo Solution Center. 
2. Velg Innstillinger på verktøylinjen. 
3. Fjern avmerkingen for Send anonym bruksstatistikk til Lenovo. 
4. Klikk Lagre. 

Lenovo System Update (bare på Windows 7- og Windows 8-enheter) 
Dette frittstående programmet rapporterer status for oppdateringer, og hjelper deg med 
å holde programvaren på systemet oppdatert, ved å laste ned og installere 
programvareoppdateringer automatisk for apper og BIOS som er installert på 
datamaskinen. 

Informasjon som deles med Lenovo  

Anonyme data som: 

• Enhetstype og modell 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Land der enheten brukes 
• Produktnavn  
• Tidligere installerte oppdateringer  
• Status for innstillingen for automatisk oppdatering 
• Programhendelser, for eksempel start/oppgradering/unntak, kontrollere/installere 

oppdateringer  
 
Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo  
Som et resultat av dataene som samles inn, tilbys relevant oppdateringer for den 
bestemte maskinvare- og programvarekonfigurasjonen din, inkludert oppdateringer i 
ytelse og brukervennlighet. 

Deaktivering av anonym datadeling  

1. Åpne programmet Lenovo System Update. 
2. Åpne Hjelp-ikonet (spørsmålstegnet). 
3. Åpne Innstillinger.  
4. Fjern avmerkingen for Send anonym bruksstatistikk til Lenovo. 

  



Funksjonen Lenovo System Update i Lenovo Companion 3.0  
Funksjonen Lenovo System Update i Companion 3.0 rapporterer oppdateringsstatus og 
nedlastingsoppdateringer som er spesifikke for datamaskinen der den er installert.  

Informasjon som deles med Lenovo  

Anonyme data som: 

• Enhetstype, modell og merke 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Land der enheten brukes 
• Produktnavn  
• Tidligere installerte oppdateringer  
• Status for innstillingen for automatisk oppdatering 

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo 

Som et resultat av dataene som samles inn, tilbys relevant oppdateringer for den 
bestemte maskinvare- og programvarekonfigurasjonen din. 

Deaktivering av anonym datadeling  

Du kan deaktivere delingen av anonym statistikk med Lenovo via programmet Lenovo 
Settings på enheten din eller via programmet Lenovo Companion 3.0. 

Bruke programmet Lenovo Settings  

1. Åpne programmet Lenovo Settings. 
2. Gå til Programbruk-delen. 
3. Sett Bruksstatistikk-kontrollen til Av.  

Fra Lenovo Companion 3.0 

1. Åpne programmet Lenovo Companion 3.0. 
2. Gå til funksjonen Programinnstillinger. 
3. Sett Bruksstatistikk-kontrollen til Av.  

  



WRITEit  
Med dette programmet kan brukere av pennaktiverte enheter skrive i nesten alle 
tekstfelt eller programmer, uansett om det ble utviklet for bruk av penn eller ikke. 

Informasjon som deles med Lenovo  

Anonym informasjon som: 

• Funksjoner som brukes i programmet (for eksempel innsetting av tekst som 
håndskrift eller bilde)  

• Enhetstype og modell 
• Versjon av operativsystem og språk 
• Type maskinvare for penn 

Kundeverdi ved deling av informasjon med Lenovo 

Som et resultat av dataene som samles inn, har det direkte innvirkning på beslutninger 
angående forbedring eller fjerning av funksjoner som tilbys i appen. 

Deaktivering av anonym datadeling  

1. Åpne programmet Lenovo Settings. 
2. Gå til Programbruk-delen. 
3. Sett Bruksstatistikk-kontrollen til Av.  
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