Windows 7 Upgrade Stappenplan
1. Voorbereiding
•
•

Is de computer nog wel snel genoeg voor Windows10?
Zorg, dat u een USB schijf heeft om een back-up/kopie van uw documenten, foto’s, muziek
en video’s te kunnen maken.

2. Geldige Windows 7 licentie?
•

•

Klik op “Start” (Windowssymbooltje links onderaan het scherm) – Klik met de rechter
muistoets op “Computer” – Kies: “Eigenschappen” → Controleer onder “Windows activeren”
op “Windows is geactiveerd”. Zo niet? Zoek dan de juiste “Windows 7 Licentie-Code”
(misschien op een sticker op de laptop/PC) en voer die code alsnog in via de optie
“Productcode wijzigen”.
Als u die niet heeft, kunt u niet verder met de “gratis” upgrade, of u moet een geldige licentie
kopen!!

3. Windows 7 bijwerken
•

Klik op Start – Typ: Windows Update – Updates installeren (als er nog belangrijke updates
klaarstaan. Optionele updates hoeven niet)

4. Reserve kopie maken
•

Klik op Start – Type: Back-up – Kies: een “Back-up van uw computer maken” – Kies: “Een
systeemkopie maken” – Kies: “Back-up starten” (Selecteer uw externe USB schijf waarop de
back-up gemaakt moet worden)

5. Hulpprogramma downloaden
•

Ga naar: microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 – Hulpprogramma nu
downloaden – Uitvoeren

6. Upgrade uitvoeren
•
•

Schakel antivirus software uit (kan voor problemen zorgen tijdens de upgrade. Na de
upgrade weer aanzetten!)
Wat wilt u doen? -> Deze pc nu bijwerken – dan: volgende (de installatiebestanden worden
nu gedownload. Ongeveer 3.5 GB, dus kan even duren) – Akkoord op licentievoorwaarden

7. Onderdelen selecteren
•

•

Standaard keuze: “Persoonlijke bestanden en Apps (=programma’s) behouden” tijdens de
upgrade naar Windows 10. Voor de Apps geldt wel, dat ze geschikt voor Windows 10 moeten
zijn, maar daar komt een melding over, als dat niet zo is.
Klik op “Installeren”. Dat duurt ongeveer 45 minuten en de Laptop/PC kan een paar keer
herstarten tijdens de upgrade.

8. Windows 10 instellen (Privacy regels/services)
•

Standaard staan de privacy regels in het voordeel van Microsoft

•

Bij twijfel kunt u hier de privacy regels blokkeren (u kunt dat later altijd nog aanpassen)

9. Controle of de upgrade geslaagd is
•
•
•

•
•

Kijk of Windows 10 is geactiveerd: Klik op “Start” en Typ: “Activering” – Kies: “Activeringsinstellingen” en check op “Windows is geactiveerd met een digitale licentie”
Open de “Verkenner” en kijk of al uw bestanden en mappen er nog zijn.
Klik op “Start” en kijk ook of alle Apps (programma’s), die u meestal gebruikt, nog aanwezig
zijn en werken - Zo niet, dan moeten die opnieuw worden geïnstalleerd met een nieuwere
versie, die wel onder Windows 10 draait.
Vergeet de Antivirus Software niet weer te activeren, maar daar krijg u genoeg
waarschuwingen over via de Windows-beveiliging.
Binnen 10 dagen kunt u terug naar Windows 7: Ga naar de Windows instellingen (Windowstoets + i) – Kies: “Bijwerken en beveiliging” > “Systeemherstel” – “Teruggaan naar de eerdere
versie van Windows” – “Aan de slag”

10.
•
•

De nieuwste updates laten uitvoeren

Klik op “Start” – Typ: “Updates” – Klik op “Naar updates zoeken” (kan wel 30-45 minuten
duren)
Klik op “Start” – Typ: “Store” – Kies: “Microsoft Store” – Klik op de 3 puntjes rechts bovenaan
het scherm – Kies: “Downloads en updates” – Kies: “Updates Downloaden”

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd met uw laptop of PC even langskomen bij ons in de Bibliotheek
van Mijdrecht op maandag- en woensdagmiddag van 14:00 – 15:00 uur. Wij zitten dan links om de
hoek.
Zie ook onze website: www.seniorwebderondevenen.nl voor Windows 10 (en andere) cursussen
onder de tab “Cursussen” voor de uitleg en “Lesrooster” voor de data.

