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Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2015 10:25

Aan: info@onlinegroep.nl

Onderwerp: Online Pro update: Windows 10 ondersteund 

Beste Online Pro Gebruikers, 

  

Vanaf de Online Pro Update van vandaag is Online Pro geschikt de nieuwe versie van Windows 10 (Pro & 

Enterprise).   

Wij hebben de nodige aanpassingen doorgevoerd aan de hand van de recentste versie van Windows 10. De meeste 

aanpassingen waren nodig in de veranderde browser-technieken van Windows 10 betreffende de E-mail/keten-

functionaliteit. 

 

Upgraden naar Windows 10 vanaf Windows 7/8 
 

Als u nu met Windows 7 of Windows 8 werkt kunt u tot 29 juli 2016 gratis upgraden naar Windows 10. Of u dit 

echter meteen moet doen is de vraag. 

 

U dient rekening te houden met de volgende punten: 

- Is de hardware in uw pc geschikt voor Windows 10? En zijn de drivers van de verschillende fabrikanten voor 

Windows 10 al beschikbaar? 

- Controleer van al uw randapparatuur of de fabrikant al een Windows 10 driver heeft. Dus uw printers / scanners 

enzovoorts. 

- Controleer of al uw belangrijke bedrijfssoftware al geschikt is voor het werken onder Windows 10 (hypotheek 

programma's, vergelijkingsprogramma's, boekhoudprogramma enzovoorts) 

 

Afhankelijk van bovenstaande punten kunt u of uw systeembeheerder bepalen of u al kunt upgraden naar Windows 

10. 

Over het algemeen geldt dat de meeste driverondersteuning de eerste maanden na het officieel uitkomen van 

Windows 10 bij de meeste fabrikanten pas gereed is. Vooral als het soms om oudere randapparatuur gaat. 

 

Indien u upgrade naar Windows 10 heeft u nog de mogelijkheid om binnen 1 maand uw licentie terug te zetten naar 

Windows 7/8. Daarna is dit niet meer mogelijk. 

 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag. 

  

Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Heuvel 
Online Software - Online Webart 
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