
Har det hendt deg at du ikke finner igjen et program i menyen, eller leter du rundt etter dokumenter du 
har lagret? Det er enkelt å lage snarveier på skrivebordet som gjør at du enkelt får tilgang. Her skriver 
jeg om noen som tidligere hadde spilt spillet Mahjong Titans på PC'en og som nå ikke fant igjen 
programmet når de trykket på start-programmer. Jeg vet ikke hvorfor det var borte, men det er faktisk 
mulig å fjerne programmer fra denne oversikten (i win7 velger du bare fjern dette programmet fra 
listen).

Imidlertid er det enkelt å lage en snarvei på skrivebordet - det kan du gjøre fra alle filer du har liggende 
på PC'en. Hvorfor skal man gjøre det? I dette tilfellet ville jeg lage en snarvei slik at de enkelt kom til 
programmet - selv hender det jeg lager snarvei dersom det f.eks er et dokument jeg ofte skal bruke i en 
periode eller hvis jeg har laget (og lagret) en presentasjon som jeg skal benytte...da er det greit at det 
ligger en snarvei på skrivebordet, så slipper jeg å lete meg fram til hvor den er plassert. Snarveiene kan 
du slette når du ikke trenger dem lenger - programmet/fila/mappa den viser til blir likevel ikke slettet.

Først måtte vi finne igjen programmet - og det er flere veier å gå. Det enkleste (synes jeg) er å bruke 
søkfunksjon. Trykk startknapp og velg enten søkefelt der (søk etter filer og mapper) eller velg Søk og 
deretter Søk etter filer og mapper. Hvis du ikke finner søk når du trykker startknappen kan du velge 
Datamaskin og skrive inn søk i øvre høyre hjørne.

Du vil deretter få opp flere valg - fra søk i startmeny er det delt inn i program og 
andre typer filer...det gjør det enkelt å finne akkurat den fila jeg var på jakt etter. 
Hvis du søker via Datamaskin så vil du få opp alle som samsvarer med søk - og da 
må du huske at det er programmet du skal lage snarvei fra og ikke en av de andre 
filene som ligger i programmet. Som du ser av bildet over kan det f.eks være mappa 
som programmet er lagret i…

Høyreklikk på programfilen - enten den er søkt fram på den ene eller andre måten. 
Hvis du har gått via start-søk vil du få opp en meny som vist her under; trykk Send 
til og velg Skrivebord (lag snarvei). Dersom du går via datamaskin får du opp en 
meny hvor du velger Lag Snarvei - deretter får du nok opp en meldingsboks som 
sier at du ikke kan lage snarvei her og som spør om du vil lagre på skrivebord; trykk 
Ja.

Resultatet er at du nå har fått en snarvei på skrivebordet - i dette tilfelle en som 
åpner opp spillet Mahjong Titans….og alle var fornøyd :-)
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