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Harmony  
Den här appen innehåller Smart Settings som automatiskt optimerar systemfunktioner 
som bland annat Paper Display, som optimerar bildskärmsfärgerna för bästa möjliga 
läsupplevelse. Harmony visar också rekommendationer om populära appar som du kan 
använda i tält-, stöd-, pekplatte- och laptopläge. 

Information som delas med Lenovo 

Anonym information som:  

• Maskintyp och modellbeteckning 
• Operativsystemets version och språk 
• Land där datorn används 
• Användarklickdata 
• Lägen och inställningar  

Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo  

Information om hur du upplever våra systemoptimeringar hjälper Lenovo att utforma 
bästa möjliga användarupplevelse i olika lägen. 



Inaktivera delning av anonyma data 

1. Öppna instrumentpanelen i Harmony så att du ser inställningarna. 
2. Välj Av vid Användningsstatistik. 

Lenovo Companion 3.0  
Med den här appen kan du läsa garantiinformation, kontrollera systemets hälsostatus, 
läsa länkade användarhandböcker, se supportinformation som är specifik för din enhet 
och hålla enheten uppdaterad via funktionen System Update. Lenovo Companion 3.0 
innehåller dessutom artiklar och innehåll om tekniknyheter och 
programrekommendationer. Artiklarna uppdateras löpande och nya artiklar tillkommer 
så att innehållet alltid är aktuellt och relevant. 

Information som delas med Lenovo  

Anonyma data som: 

• Enhetens typ, modell och märke 
• Land där enheten används 
• Operativsystemets version och språk 
• Lästa artiklar  

Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo 

Lenovo använder informationen för att anpassa innehållet i Companion till dig, ge dig 
tillgång till relevanta artiklar och programuppdateringar (i funktionen System Update) 
och visa relevant information i avsnittet Support. 

Inaktivera delning av anonyma data  

Du kan inaktivera delning av anonym statistik med Lenovo via Lenovo Settings eller 
Lenovo Companion 3.0. 

I Lenovo Settings  

1. Öppna Lenovo Settings. 
2. Leta reda på avsnittet Programanvändning. 
3. Välj Av vid Användningsstatistik.  

I Lenovo Companion 3.0 

1. Öppna Lenovo Companion 3.0. 
2. Välj Programinställningar. 
3. Välj Av vid Användningsstatistik.  



Lenovo Customer Engagement Service  
Lenovo använder informationen för att få statistiskt underlag från en stor kundbas som 
hjälper oss att förbättra maskinvarufunktioner och användarupplevelsen.  

Information som delas med Lenovo   

Anonyma data om användning av maskinvarukomponenter som processor, hårddisk, 
minne, USB-anslutningar, kortläsare, bildskärmens ljusstyrka, batteri och förinstallerade 
program.  

Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo  

Lenovo använder informationen för att få statistiskt underlag från en stor kundbas som 
hjälper oss att fatta designbeslut som förbättrar våra produkter och 
användarupplevelsen.  

Inaktivera delning av anonyma data   

1. Välj Kontrollpanelen > Alla objekt på Kontrollpanelen > Visa som små ikoner. 
2. Välj (CCSDK) och ställ in alternativet för Lenovos kundengagemangstjänst så att 

datainsamling inaktiveras.  

Lenovo Experience Improvement (endast på Windows 8-enheter)  
Det här verktyget rapporterar anonymt om användaren tar bort Lenovos förinstallerade 
appar från enheten under de första 90 dagarna. Efter 90 dagar avinstalleras verktyget 
automatiskt.   

Information som delas med Lenovo  

Anonym information som: 

• Enhetens typ och modell 
• Operativsystemets version och språk 
• Land där enheten används 
• Installationsstatus för vissa förinstallerade appar  

All information som du aktivt uppger på Lenovo-sidan i samband med Windows-
installation skickas dessutom till Lenovo för bearbetning. 

Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo 

Din användning av särskilda program eller vilja att behålla dem på datorn indikerar ditt 
intresse för programmen. Lenovo använder informationen för att få statistiskt underlag 



från en stor kundbas som hjälper oss att fatta beslut om vilka program som ska 
uppgraderas och förbättras eller tas bort.  

Inaktivera delning av anonyma data  

Om du vill inaktivera datadelning måste du ta bort appen. Anvisningar om hur du tar bort 
den finns här: 

1. Öppna Kontrollpanelen. 
2. Öppna Program och funktioner. 
3. Avinstallera Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (endast på Windows 8-enheter) 
Det här verktyget registrerar din inställning av kryssrutorna i Lenovo Out-of-Box 
Experience och rapporterar automatiskt den anonyma informationen till Lenovo första 
gången du ansluter enheten till Internet. När informationen har rapporterats, 
avinstalleras programmet automatiskt. Om programmet inte kan identifiera en 
Internetanslutning för att slutföra rapporteringen och avinstalleras automatiskt, kan du 
avinstallera det manuellt i Program och funktioner i Kontrollpanelen. 

Information som delas med Lenovo  

Anonym information som:  

• Enhetens typ och modell 
• Operativsystemets version och språk 
• Land där enheten är registrerad 

All information som du aktivt uppger på Lenovo-sidan i samband med Windows-
installation skickas dessutom till Lenovo för bearbetning. Detta inbegriper även 
personligt identifierande information som du uppger. 

Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo  

Lenovo använder informationen för att få statistiskt underlag från en stor kundbas som 
hjälper oss att fatta designbeslut som förbättrar våra produkter och 
användarupplevelsen.  

Inaktivera delning av anonyma data   

Lenovo Registration Data avinstalleras automatiskt efter att du har anslutit enheten till 
Internet första gången. Om du vill avinstallera programmet innan informationen skickas, 
kan du göra följande efter att ha startat enheten första gången men innan du ansluter till 
Internet:  



1. Öppna Kontrollpanelen och välj Program och funktioner. 
2. Avinstallera Lenovo Registration Data. 

Lenovo Settings  
Den här appen ger central åtkomst till alla viktiga maskinvarufunktioner på enheten, 
samt till funktioner som energihantering, bildskärm, kamera, ljud, trådlösa nätverk, 
tangentbord, mus och penna.  

Information som delas med Lenovo  

Anonym information som: 

• Enhetens typ, modell och märke 
• Operativsystemets version och språk 
• Land där enheten används 
• Användarklickdata  

Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo  

Lenovo använder informationen som underlag för beslut om design och funktioner för att 
förbättra användarupplevelsen. 

Inaktivera delning av anonyma data   

1. Öppna Lenovo Settings på enheten. 
2. Leta reda på avsnittet Programanvändning. 
3. Välj Av vid Användningsstatistik.  

Lenovo Solution Center  
Med den här appen kan du utföra felsökning på datorn, vilket hjälper Lenovo Support att 
snabbt isolera maskinvarufel.  

Information som delas med Lenovo  

Anonym information som:  

• Enhetens typ och modell 
• Operativsystemets version och språk 
• Land där enheten används 
• Programfunktioner som används 



Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo  

Lenovo använder informationen som underlag för beslut om design och funktioner för att 
förbättra användar- och supportupplevelsen. 

Inaktivera delning av anonyma data   

1. Öppna Lenovo Solution Center. 
2. Välj Inställningar på verktygsfältet. 
3. Avmarkera kryssrutan Skicka anonym användningsstatistik till Lenovo. 
4. Klicka på Spara. 

Lenovo System Update (endast på Windows 7- och Windows 8-enheter) 
Det här fristående programmet rapporterar uppdateringsstatus och håller programvaran 
uppdaterad genom att automatiskt hämta och installera programuppdateringar till appar 
och BIOS-systemet på datorn. 

Information som delas med Lenovo  

Anonyma data som: 

• Enhetens typ och modell 
• Operativsystemets version och språk 
• Land där enheten används 
• Produktnamn  
• Tidigare installerade uppdateringar  
• Status på inställningen för automatisk uppdatering 
• Programhändelser som start/uppgradering/undantag samt kontroll/installation av 

uppdateringar  
 
Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo  
Lenovo använder informationen som underlag för att tillhandahålla relevanta 
uppdateringar för din specifika maskin- och programvarukonfiguration, inklusive 
uppdateringar av kapacitet och användbarhet. 

Inaktivera delning av anonyma data  

1. Öppna Lenovo System Update. 
2. Klicka på hjälpikonen (frågetecken). 
3. Öppna Inställningar.  
4. Avmarkera kryssrutan Skicka anonym användningsstatistik till Lenovo. 

  



Funktionen Lenovo System Update i Lenovo Companion 3.0  
Funktionen Lenovo System Update i Companion 3.0 rapporterar uppdateringsstatus och 
hämtar uppdateringar som är specifika för den aktuella datorn.  

Information som delas med Lenovo  

Anonyma data som: 

• Enhetens typ, modell och märke 
• Operativsystemets version och språk 
• Land där enheten används 
• Produktnamn  
• Tidigare installerade uppdateringar  
• Status på inställningen för automatisk uppdatering 

Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo 

Lenovo använder informationen som underlag för att tillhandahålla relevanta 
uppdateringar för din specifika maskin- och programvarukonfiguration. 

Inaktivera delning av anonyma data  

Du kan inaktivera delning av anonym statistik med Lenovo via Lenovo Settings på 
enheten eller Lenovo Companion 3.0. 

I Lenovo Settings  

1. Öppna Lenovo Settings. 
2. Leta reda på avsnittet Programanvändning. 
3. Välj Av vid Användningsstatistik.  

I Lenovo Companion 3.0 

1. Öppna Lenovo Companion 3.0. 
2. Välj Programinställningar. 
3. Välj Av vid Användningsstatistik.  

  



WRITEit  
Om du har en enhet med pennfunktion, kan du använda den här appen för att skriva i de 
flesta textfält och program oavsett om de är avsedda för penninmatning eller inte. 

Information som delas med Lenovo  

Anonym information som: 

• Funktioner som används i programmet (till exempel att infoga text som en 
pennanteckning eller bild)  

• Enhetens typ och modell 
• Operativsystemets version och språk 
• Penntyp 

Hur du bidrar genom att skicka information till Lenovo 

Lenovo använder informationen som underlag för beslut om att förbättra eller ta bort 
funktioner i appen. 

Inaktivera delning av anonyma data  

1. Öppna Lenovo Settings. 
2. Leta reda på avsnittet Programanvändning. 
3. Välj Av vid Användningsstatistik.  
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