Windows 10 Update
De Anniversary update
(verjaardagsupdate)
Een vakantie presentatie.
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Windows 10 upgrade vanaf Windows 7 of 8.1
• U heeft natuurlijk al ge-upgrade naar Windows 10, toen dit nog gratis
was. (t/m eind juli 2016)
• Nu kost Windows 10 Home in de winkel +/- € 120,=
• Maar er is een truc waardoor het nog steeds gratis kan. Zie
http://computertotaal.nl/pc/zo-upgrade-je-alsnog-gratis-naarwindows-1070916?utm_source=tips_trucs&utm_medium=email&utm_campaign
=TT_nieuwsbrief_20160805
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Windows 10 verjaardags-update
Updaten kan op twee manieren:
1. Wachten tot Microsoft bij U de update installeert.
2. Zelf de update activeren.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ga naar instellingen.
Kies voor Updates.
Klik op “Meer informatie”.
U komt nu op website van Microsoft waar de update te starten is.
Voor het updaten moet U minstens 1 -2 uur uittrekken.
(denk om backup of herstelpunt maken van te voren.)
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Windows 10 verjaardags-update
Wijzigingen
• Start menu gewijzigd
• Je hoeft niet meer eerst te kiezen voor alle programma’s, deze krijg je
automatisch.
• Teksten zijn veranderd in plaatjes.

• “Instellingen” staat nu helemaal rechts van de datum op de taakbalk.
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Windows 10 verjaardags-update
Vernieuwingen in Edge:
• Ondersteuning van extensies en add-ons
• O.a. Adblock, Pinterest Pin It, Evernote (via de store)
• En nog enkele mogelijkheden
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Windows 10 verjaardags-update
• Er zit een nieuwe uitvoering van Defender in.
• Inloggen op apps en websites met Windows Hello
• Cortana op het vergrendelscherm
• Virtuele bureau bladen
• Het actiecentrum wordt beter
• Xbox Play Anywhere
• Windows lnk (is een verbeterde functie om met een Stylus te werken)
• Nieuwe emoji
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Windows 10 verjaardags-update
• http://computertotaal.nl/pc/10-interessante-vernieuwingen-in-dewindows-10-anniversary-update-70786
• Hier komt mijn informatie vandaan.

09-08-16

Kick de Wolff

9

Windows 10 verjaardags-update
Nieuwe programma’s blijken te zijn o.a.:
• Quick assistent
• Betaald WIFI & Mobiel data …
• Sticky notes
• Verbinden
• Windows upgrade Assistent
• Feedback-hup
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Mijn ervaringen
• Alles werkte nog als voor update.
• Mijn grafische probleem met mijn notebook was nog steeds
aanwezig.
• Ik heb de indruk dat e.e.a. nu wat vlotter werkt.
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Voor U gelezen
• Windows 10-upgrades
• Na elke Windows 10-upgrade is het nodig om je gebruikersnaam en
wachtwoord in te vullen. Daarna pas gaat Windows nog enkele
upgradetaken uitvoeren. Dat is frustrerend, want je zit al lange tijd te
wachten totdat de upgrade klaar is en dan moet je na het inloggen nog
meer wachten. In de Windows 10-update is er een functie toegevoegd
waarbij Windows tijdelijk je gebruikersnaam en wachtwoord opslaat.
Windows meldt je dan na de upgrade automatisch aan, voert wat taken uit
en vergrendelt de pc weer. Zo vereist het gehele upgradeproces geen
interactie meer. Je schakelt deze optie in door op de Startknop te klikken
en te kiezen voor het tandwiel linksonder, gevolgd door Bijwerken en
beveiliging / Windows Update. Klik nu op Geavanceerde opties en zet een
vinkje bij Gebruik mijn aanmeldingsgegevens om de configuratie van mijn
apparaat automatisch te voltooien na een update.
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Voor U gelezen
• Windows Defender
• Windows Defender heeft de mogelijkheid gekregen om regelmatig even
een second opinion uit te voeren op je huidige antivirusprogramma. Zo
weet je zeker dat er geen malware op de pc actief is. Je schakelt de optie in
door op de Startknop te klikken, te kiezen voor het tandwiel linksonder en
dan te gaan naar Bijwerken en beveiliging / Windows Defender. Zet nu de
schakelaar om bij de optie Beperkt periodiek scannen. Het kan zijn dat
Windows Defender eerst nog ingeschakeld moet worden. Klik daarvoor
bovenin het scherm op Windows Defender inschakelen en daarna op
Inschakelen. Een andere nieuwigheid in Windows Defender is de optie om
de pc te scannen buiten Windows 10 om. Hiervoor klik je in hetzelfde
scherm van Instellingen als zojuist onderaan op de knop Offline scannen.
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Voor U gelezen
• Schone Windows 10-installatie
• Sinds Windows 8.1 heeft Microsoft de optie toegevoegd om je pc opnieuw
in te stellen. Nadeel hiervan is dat je pc wordt hersteld naar een
systeemkopie met daarop alle crapware en onnodige software van de
systeemfabrikant. Dan heb je nog steeds niet een echt ‘schone’ Windowsinstallatie. Microsoft heeft met de Windows 10-verjaardagupdate een
nieuwe tool geïntroduceerd waarmee het voor iedereen mogelijk is om
Windows écht opnieuw schoon te installeren. Zorg wel, voordat je begint,
dat je een back-up klaar hebt staan. Op het moment van schrijven
ondersteunt de tool alleen Engelse Windows-installaties. Je kunt de tool
hier downloaden. Tijdens het proces kun je kiezen voor Alleen persoonlijke
bestanden behouden om je bestanden te behouden. Je kunt ook alles
weghalen door voor Nothing te kiezen.
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Voor U gelezen
Volgens: Peter Piepschuim
Waar je ook op moet letten is Systeembeveiliging. Rechtermuisknop
"Deze pc",
"Geavanceerde systeeminstellingen", "Systeembeveiliging". Deze stond
bij twee van mijn drie pc's uitgeschakeld na de update. Dan worden er
geen automatische herstelpunten gemaakt.
Overigens is dat beheer blijkbaar ook aangepakt want er worden nu
niet meer steeds nieuwe herstelpunten aangemaakt zonder de oude
eerst te wissen wat nogal eens veel ruimte begon in te nemen op mijn
krappe SSD's.
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Informatieve websites
• http://www.pcmweb.nl/nieuws/dit-er-allemaal-nieuw-de-eerstegrote-update-van-windows-10.html
• https://nl.hardware.info/reviews/6877/windows-10-anniversaryupdate-review-verjaardag-met-cadeautjes
• https://dutchitchannel.nl/558550/windows-anniversary-updatevanaf-nu-beschikbaar.html
• https://www.seniorweb.nl/nieuws/proefperiode-windows-10-verkort
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Windows live mail
Een waarschuwing:
• Naast de problemen met de MS accounts in het WLM programma
blijkt ook de synchronisatie tussen de agenda’s en Contactpersonen
vanaf begin juli niet meer te werken.
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Windows 10 verjaardags-update
• Vragen?
• Dank U wel voor de aandacht

• Deze Powerpoint presentatie staat vanavond op onze website van
HCChaaglanden.nl
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