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Fitur Windows 8

1. Start Menu “Modern UI Style”

Salah satu fitur baru yang menonjol di Windows 8 adalah Start Menu “Modern UI Style”. 

Memang pada Windows 8, Start Button dihapus. Namun hal tersebut sudah diganti dengan Start 

Menu yang fullscreen. Dalam Start Menu Modern UI Style ini berisi berbagai menu dan juga 

program-program yang telah terinstall di komputer. Kita juga bias menyematkan dokumen , 

shortcut , program atau games ke dalam Start Menu ini.

2. Waktu booting singkat 

Hal yang tidak disukai pada Windows versi sebelumnya adalah waktu booting yang lama. 

Windows 8 didesain sebagai sistem operasi yang powerfull. Untuk itu , Windows 8 memiliki 

waktu booting kurang lebih 8 detik sesuai dengan nama edisinya. Tapi tidak sampai tepat 8 detik 

, kadang karena suatu keadaan booting bisa lebih lama beberapa detik. Namun tidak sampai 

selama versi sebelumnya. Dengan fitur ini juga kita tidak malas lagi untuk mematikan 

(shutdown) atau menghidupkan kembali (restart) computer

3. Terhubung dengn jejaring social.

Windows 8 juga memiliki fitur online yang menghubungkan kita ke jejaring sosial. Dengan fitur 

jejaring sosial Windows 8 kita dapat tersambung dengan akun Live, Google, Facebook, Twitter, 

LinkedIn dan lainnya, sehingga dapat dengan mudah melakukan Chatting dengan teman anda 

yang sedang online. Hanya dengan membuka menu Messaging di Start Menu. Apabila teman 

anda sedang off (offline) anda dapat mengirim pesan ke dia.

4. Toko aplikasi windows store 

Windows 8 akan memiliki toko aplikasi sendiri yang dinamakan Windows Store. Windows Store 

menyediakan berbagai aplikasi yang dioptimalkan untuk Windows 8.



5. Akses mudah berita, keuangan,olahraga dan perjalan

Windows 8 lebih sempurna bila terkoneksi internet. Dengannya kita bisa lebih update dengan 

berita di luar sana. Baik berita keuangan , olahraga dan juga perjalanan.

6. Cloud storage 

Cloud storage akan menyediakan intregasi untuk singkronasi dan penyimpanan data berbasisi 

cloud server. Hal ini memungkinkan pengguna lebih besar fleksibiltas, daya, komputasu dan 

ruang penyimpanan xirtual saat menggunakan Microsoft windows 8.

7. Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC

Microsoft menyatakan komputer yang bisa menjalankan Windows 7 dapat pula menjalankan 

Windows 8 sehingga user tak perlu upgrade PC. Menurut Microsoft, prosesor Intel Atom dan 

RAM 1 GB sudah cukup untuk menjalankan OS ini.

8. Fitur Multi Monitor yang lebih baik

Menggunakan lebih dari satu monitor memerlukan manajemen desktop yang baik. Sekarang 

anda dapat membuka layar Start pada salah satu monitor dan layar desktop pada monitor lainnya, 

serta background berbeda pada tiap monitor.

9. Refresh dan Reset

Ada dua fitur baru pada Windows 8 yaitu opsi refresh dan reset. Reset akan membuang semua 

data personal, aplikasi, dan pengaturan kemudian menginstall ulang Windows. Refresh akan 

menyimpan semua data, aplikasi, dan pengaturan, kemudian menginstall ulang Windows. Pada 

Windows versi sebelumnya, akan cukup sulit untuk menginstall ulang Windows tanpa 

menghapus semua personal data. Opsi ini pun dapat digunakan saat booting sehingga bila Anda 

mengalami masalah dalam booting, Anda tetap dapat menggunakan fitur ini.


