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Belang van Windows 10? 

Alles wijst erop dat Windows 10 goed op het spoor staat.  Onlangs werd bevestigd dat het nieuwe 

besturingssysteem deze zomer uitkomt en niet in het najaar. 

Windows 10 heeft zeven versies. Windows Home is voor pc’s, tablets en  2in1 laptops. Pro biedt 

extra’s voor het mkb .Enterprice is voor grotere organisaties en Education voor het onderwijs. 

IoT Core komt er voor kleine apparaten. Mobile is voor smartphones en kleine tablets .Mobile 

Enterprice voor het bedrijfsleven 

Windows 10 wordt telkens ververst. Regelmatig worden nieuwe functies en veiligheidsvoorzieningen 

gestuurd, zodat men altijd actueel is. 

s,Werelds  grote softwarefabrikant doet er alles aan om de nieuweling te doen slagen. Want anders 

dan ten tijde van windows95 en Windows XP is Microsoft niet meer dominant thuis en op kantoor. 

Dat komt omdat naast de pc allerlei mobiele apparatuur wordt gebruikt die niet op Windows draait. 

We zitten met IPads op de bank en bellen met Android-telefoons. Microsofts rol bij de tablets en 

smartphones is gering. Ook bij smartwatches databrillen en slimme thermostaten is voor Microsoft 

slechts een bijrol weggelegd. Bij de pc’s is Windows nog wel heer en meester, maar in de grootste 

markt China heeft Microsoft het nakijken. Daar wemelt het van illegale versies. Nadeel van die 

illegale versies is niet allee dat Microsoft inkomsten misloopt, maar ook dat illegale versies haar 

reputatie schaden. Deze gebruikers blijven verstoken van recente updates waardoor ze eerder een 

virus oplopen, het slachtoffer van fraude worden of op andere problemen stuiten. 

Microsoft wil deze groep met forse kortingen overhalen toch een legale versie te nemen . het komt 

ook met een watermerk dat waarschuwt als de gebruikte Windows-versie illegaal is. De klant kan dan 

naar de winkelier toestappen en een originele versie van Windows te eisen. 

Geprobeerd wordt op zeer grote schaal pc’s naar Windows 10 over te zetten., of die nu draaien op 

legale dan wel illegale versie van Windows. Alle gebruikers van een legale Windows 7 en Windows 

8.1 versie , waar ook ter wereld, kunnen gratis overgaan op een volledige versie van Windows10. 

Bovendien krijgen ze gedurende de hele levensduur van hun computer gratis updates die de werking 

verbeteren.    


