OFFICE 2010 PROFESSIONAL INSTALLEREN

Van toepassing op: Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Meer...
BELANGRIJK : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie
van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.
U kunt Office 2010 installeren vanaf een schijf of door het programma te downloaden.
Standaard wordt de 32-bits versie geïnstalleerd vanwege mogelijke
compatibiliteitsproblemen met eerdere versies. Als u liever de 64-bits versie kiest, volgt u
de installatieprocedure voor de 64-bits versie in dit artikel.
OPMERKING : Zie De 64-bits of 32-bits versie van Office kiezen voor meer informatie
over de 64-bits versie.

32-bits versie (standaard) van Office 2010 professional installeren
1.

Plaats de Office 2010-schijf in het station. Als de installatiewizard niet automatisch
wordt gestart, navigeert u naar het schijfstation en klikt u op SETUP.EXE.
Als u geen schijf hebt, kunt u Office downloaden en installeren met uw productcode.

2.

3.

Voer de productcode in wanneer hierom wordt gevraagd.

Lees en accepteer de licentievoorwaarden voor Microsoft-software en klik
op Doorgaan.

4.

5.

Volg de aanwijzingen en klik op Sluiten wanneer Office is geïnstalleerd.

Klik in de activeringswizard op Ik wil de software via internet activeren en volg
de aanwijzingen.

Activeer Office voor een volledige werking van de Office-programma's. Als u Office niet
activeert tijdens de installatie, kunt u dit later vanuit een Office-toepassing doen door te
klikken op Bestand > Help > Productcode activeren.
Zie activeren Office 2010-programma'svoor meer informatie.

De 64 bits versie van Office 2010 installeren
Wat u moet weten voordat u de 64-bits versie van Office installeert:





1.

De 64-bits versie van Windows moet zijn geïnstalleerd. Raadpleeg Welk
Windows-besturingssysteem gebruik ik? om dit te controleren.
Verwijder alle 32-bits versies van Office. Zie Office 2010 verwijderen.
Controleer of alle door u gebruikte Office-invoegtoepassingen van derden
compatibel zijn met de 64-bits versie van Office 2010. Vanwege mogelijke
incompatibiliteit met eerdere versies wordt u aangeraden om bij twijfel de 32-bits versie
te behouden.
Plaats de Office-2010-installatieschijf.

2.

Klik op Start, > Computer, klik met de rechtermuisknop op het schijfstation waar
de Office 2010-installatieschijf is geplaatst en selecteer Openen.

3.

Open de map x64 in de hoofdmap van de installatie en dubbelklik vervolgens
op setup.exe.

4.

Nadat de installatie is voltooid, gaat u verder met de instructies voor
standaardinstallatie en voert u de productcode in (stap 2).
OPMERKING : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een
computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische
vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over

producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel
automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en
syntaxis.

Wij hopen u hiermee voldoende geholpen te helpen.
Met vriendelijke groet,
Digital License
Kerkmeesterstraat 195 2645 LK Delfgauw
015 2510 449
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