Handleiding Upgrade Windows 7/8 naar Windows 10
******************************************
1) Maak een backup van al je data (documenten, foto’s, e-mailbestanden, …) op een externe schijf of
usb stick. Of maak liever een image van je volledige harde schijf met gespecialiseerde software zoals AOmei Backupper of Acronis True Image.
2) Surf nu naar https://www.microsoft.com/nl-be/windows/windows-10-upgrade en klik op de knop
“Upgrade gratis”. Je kan ook gebruik maken van de tool die regelmatig popupped (indien je deze
niet geblokkeerd hebt) en onderaan rechts naast je klok te vinden is.

3) Er wordt een bestand “Windows10Upgrade9194.exe” gedownload. Voer deze uit na het downloaden.

4) Klik op “Ja” bij de vraag “Wilt u het volgende programma toestaan wijzigingen aan deze computer
aan te brengen?”.
5) Er verschijnt een nieuw scherm met de licentiebepalingen. Klik op “Akkoord” om verder te gaan
met de upgrade.

6) Je computer wordt nu gecontroleerd of deze compatibel is met Windows10.

7) Indien wel dan krijg je de melding “Gefeliciteerd, deze pc is compatibel”. Klik op “Volgende” om
verder te gaan.

8) De upgrade wordt nu gedownload (indien dit nog niet zo is) en wordt nadien geïnstalleerd.

9) Wanneer de upgrade gedownload is verschijnt de boodschap “Uw upgrade is klaar”. Klik nu op
“Opnieuw opstarten”. Indien je niet zelf klikt zal de computer na 30 minuten vanzelf herstarten. U
hoeft dus niet bij echt bij de computer te blijven tijdens de installatie.

10) Klik op “Sluiten” bij de melding “Uw apparaat wordt opnieuw opgestart door Windows 10-upgradeassistent om de upgrade te voltooien”.

11) De computer herstart en de effectieve upgrade begint.

12) Klik op “Volgende” wanneer de upgrade uitgevoerd is.

13) Indien je geen data met Microsoft wenst te delen kan je via “Instellingen aanpassen” een aantal
instellingen uitschakelen, zoniet klik op “Expresinstellingen gebruiken”.

14) Wijzig eventueel de standaard-apps of klik op “Volgende” om de standaardwaarden te gebruiken.

15) Na de installatie krijg je de melding “Bedankt dat u Windows 10 hebt bijgewerkt naar de nieuwste
versie”. Klik op “Afsluiten”.

Terugkeren van Windows 10 naar je Windows 7 of 8
*****************************************
1) Download de tool “ProduKey” (http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html) en voer
de EXE file uit om de licentiesleutel van Windows 10 te detecteren en bewaar deze op een veilige
locatie voor het geval je later een Windows 10 wenst te installeren.

2) Maak een backup van al je data (documenten, foto’s, e-mailbestanden, …) die ondertussen gewijzigd is op een externe schijf of usb stick.
3) Klik “Start” > “Instellingen” > “Bijwerken en beveiliging”.

4) Klik op “Systeemherstel” en klik op “Aan de slag” onder “Terug naar Windows 7”.

5) Kies een willekeurige reden en klik op “Volgende”.

6) Windows 10 probeert je nog te overtuigen met enkele oplossingen, maar deze kan je omzeilen
door op “Nee, bedankt”, “Volgende”, nogmaals “Volgende” en “Terug naar Windows7 (of 8)” te
klikken.
7) De computer zal herstarten en de vorige versie zal teruggeplaatst worden.

