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Waarom overstappen?

- Gratis tot eind juli 2016; nu ook nog?

- Geen vervolg naar bijv. Windows 11 

- Wijzigingen gaan via upgrades en updates

- Windows 10 is sneller en efficiënter

- Windows 10 bevat nieuwe browser Edge (beter dan IE)

- Gebruik van W10  meer in overeenstemming met tablets
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Upgrade naar W10

Windows 10 Update historie

- https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4000825/windows-10-and-windows-server-2016-update-
history

Upgrade naar Windows 10 via ‘Toegankelijkheid’ 

- https://www.microsoft.com/nl-nl/accessibility/windows10upgrade

Download Windows 10 via hulpprogramma

- https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
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https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4000825/windows-10-and-windows-server-2016-update-history
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W7 uiterlijk handhaven

Startmenu

Classic Shell for Windows 10      (www.classicshell.net)

- (stijlen: klassiek 1 kolom, variant 2 kolommen en W7 startmenu)

- Op elk moment terugkeer naar startmenu W10 (RMK -> Exit)

Tegels verwijderen (Rechter Muis Knop)

Geen ongevraagde app-suggesties

Instellingen / Persoonlijke instellingen / Start   (schuif op uit)
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http://www.classicshell.net/


Vervolg W7 lay-out

Zoekvak kleiner of groter

Geen/wel Microsoft account

- Instellingen / Accounts / Gezin en andere personen / Kies: iemand 
anders aan PC toevoegen / Ik beschik niet over de aanmeldgegevens / 
Kies: Gebruiker zonder MS account toevoegen / Inlog lokaal account

In verkenner: lint aan of lint uit

Voorgeïnstalleerde apps verwijderen (m.b.v. Ccleaner)

Geen actiecentrum (via register)
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Bestanden % programma’s overzetten
van oude naar nieuwe PC / laptop

Windows 7 backup

Todo PCTrans (www.easeUS.com/free-pc-transfer-software)

- Max. 2 programma’s per keer

- Niet voor alle programma’s geschikt

Schijf of Map delen (meer info volgt nog)
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http://www.easeus.com/free-pc-transfer-software


Aandachtspunten & Tips

- Configuratiescherm versus Instellingen

- Privacy instellingen (ook soms checken na een update)

- Welke pictogrammen in Taakbalk     (Instellingen / Pers. Inst.)

- Standaarden instellen     (Instellingen / Systeem / Standaard-apps)

- Controle op updates (Instellingen / Bijwerken en beveiliging)
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VRAGEN ?
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