WINDOWS 10 (HER)INSTALLATIE

Voorbereiden: dingen om rekening mee te houden
Het is niet verstandig de installatie zomaar te starten, dit moet u goed
voorbereid doen. Hieronder staan punten waar u rekening mee moet
houden en moet doen vóór u de daadwerkelijk (her) installatie gaat
starten.










Maak een back-up
Maak voordat u de back-up start eerst een back-up van alle (voor
u) belangrijke bestanden, zoals documenten, video’s, foto’s etc.
LET OP! het is niet mogelijk een back-up van programma’s te
maken, deze zult u na de (her) installatie opnieuw moeten her
installeren.
Controleer of een herinstallatie echt noodzakelijk is
Wanneer u een herinstallatie wilt uitvoeren omdat u problemen
heeft met Windows 10 die volgende niet anders zijn op te lossen
is het toch verstandig alle herstel mogelijkheden even door te
nemen, alle herstelopties kunt u op deze pagina vinden.
Zorg dat u de Windows 10 productcode bij de hand
heeft (geldt alleen voor een nieuwe installatie)
Tijdens een nieuwe installatie, dit betekent dat er niet eerder
Windows 10 op de computer heeft gestaan, moet u de Windows
10 productcode invoeren.TIP: wanneer u een herinstallatie
uitvoert en nog toegang heeft tot Windows 10 kunt u via de
tool KeyFinder de huidige productcode uitlezen en noteren.
Pak (wanneer nodig) de driver dvd/cd van de fabrikant erbij
Wanneer u tijdens de aankoop van uw computer (of andere
hardware zoals een videokaart) een driver bijgeleverd heeft
gekregen is het verstandig deze ook bij de hand te houden.
Windows 10 beschikt over een heleboel drivers maar het is toch
handig dat u deze alvast bij de hand heeft voor het geval dat u
hem nodig hebt.
Verwijder randapparatuur van de computer
Er willen nog weleens problemen ontstaan wanneer u
randapparatuur aan de computer aangesloten laat, verwijderen



deze dus. Verwijder de ethernetkabel, muis/toetsenbord etc.
kabels niet!
Windows 10 installatie-medium maken
Een Windows 10-image kunt u via de Media Creation
tool downloaden, wanneer u de tool geopend hebt kiest u voor
de optie Installatiemedia voor een andere pc maken. Het
gemaakte .ISO-image kunt u verschillende op een dvd branden
of op een USB-stick installeren.

Wanneer u de punten hierboven hebt doorgenomen en (wanneer voor
u van toepassing) hebt uitgevoerd, bent u in principe klaar voor de
(her) installatie.

Het daadwerkelijk installatieproces
Nu kunnen we beginnen met de daadwerkelijke (her)installatie van
Windows 10, hieronder leg ik stapsgewijs uit hoe u de installatie moet
uitvoeren.
1. Plaats de dvd in de dvd-speler/plaats de USB-stick in de
computer. Wanneer noodzakelijk moet u de opstartvolgorde nog
in het BIOS veranderen (dit staat meestal goed ingesteld). In
sommige gevallen moet u op een willekeurige toets drukken.
2. In het eerste venster dat in beeld komt kunt u de weergave taal
(wanneer gewenst) wijzigen, ook is het hier mogelijk wanneer u
een alternatief toetsenbord gebruikt dit aan te geven. Klik
op Volgende.

3. Nu klikt op de knop Nu installeren.

4. Nu moet u de Windows 10 productcode invoeren, wanneer u een
herinstallatie uitvoert kunt u op de link Ik heb geen
productcode klikken.

5. Selecteer vervolgens de editie die u wilt installeren.
6. Schakel het vinkje van de optie Ik ga akkoord met de
licentievoorwaarden en klik op de knop Volgende.
7. Klik op het blok Aangepast.
8. Wanneer u een herinstallatie uitvoert, verwijdert u de partitie
genaamd Systeempartitie en formatteerd u de Windows-partitie
(C). Klik op de knop Volgende.
9. Nu worden alle bestanden gekopieerd en is de installatie
begonnen, dit duurt enige tijd. Daarna worden er een aantal
dingen voorbereid.
Nu wordt de computer opnieuw opgestart, volg hieronder verdere
configuratie stappen.

Windows 10 configureren
Nu Windows 10 succesvol geïnstalleerd moet alles nog worden
geconfigureerd, zoals persoonlijke instellingen en overige opties.
Microsoft bied u standaard de Express-instellingen aan, dit is echter
niet aanbevolen, dan zijn er namelijk instellingen die uw privacy
aantasten ingeschakeld.
Na het doorlopen van de privacy instellingen moet u uw account
instellen, hier wordt gevraagd aan te melden bij een Microsoft-account,
dit kan met bijvoorbeeld een outlook e-mailadres of via een ander
account gekoppeld e-mailadres. Wanneer u nog geen
Microsoft-account heeft kunt u via de link Maak een account meteen
een nieuw account aanmaken. Wanneer u liever gebruiker wilt maken
van een lokaal account, klik dan op de link Deze stap overslaan.
LET OP! wanneer u een lokaal account aanmaakt kunt u standaard
niet gebruik maken van Microsoft-gekoppelde services zoals de Store,
u zult u dan alsnog moeten aanmelden bij een Microsoft-account.
Wij hopen u hiermee voldoende geholpen te helpen.
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