Windows 10
Facelift platform
Microsoft geeft vol gas met Windows 10, de opvolger van het weinig succesvolle Windows 8.
Dit besturingssysteem dat komende herfst moet uitkomen , is niet zomaar een nieuwe versie .
Het platform belooft een grote sprong vooruit.
Voorheen was Windows een systeem voor alleen de computer. Dat gaat veranderen. Microsoft wil
een uniform Windows voor een zeer grote verscheidenheid aan apparatuur: van zeer grote tot kleine
schermen of zelfs holografische brillen zonder scherm.
De app, diensten en content gaan als het ware met de gebruiker mee , ongeacht het soort apparaat.
Dit gebeurt zonder enige hapering. Word of Exel op de pc werken hetzelfde op een mobiel apparaat.
Ontwikkelaars kunnen een app bouwen die geschikt is voor de pc, tablet, smartphone, Xbox en
televisie en straks ook huishoudelijke apparatuur.
Zo hoopt Microsoft aantrekkelijker te worden voor Android en iOS-gebruikers, ‘werels grootste
softwarefabrikant beseft dat er meer nodig is om terrein op Google en Apple te winnen.
Daarom krijgen gebruikers van Windows 7 Windows 8.1 en Windows Phone 8.1. gratis Windows 10
als ze binnen 1 jaar na lancering op Windows 10 overgaan. Is dit besturingssysteem eenmaal
geïnstalleerd, dan blijven toekomstige verbeteringen gratis.
Net als Google dat met Android doet, komen nieuwe snufjes beschikbaar wanneer ze klaar zijn. De
gebruiker hoeft niet te wachten totdat de volgende versie van Windows wordt gelanceerd.
Microsoft maakt van Windows een dienst die steeds actueel blijft. De vraag op welke versie je zit,
verliest haar betekenis.
Voor de IT wereld is dat een enorme verandering. Want minder dan 10 procent van de desktop
computers draait op Windows 8.1. Op 20 procent zit het veertien oude Windows XP.
Meer dan de helft moet het doen met het bijna zes jaar oude Windows 7.
De meerderheid zit met {zeer} oude technologie. Dat wil Microsoft doorbreken.
Zoals bekend was, keert het startmenu dat bij Windows 8 was verdwenen in volle glorie terug. Veel
gebruikers hadden daar om gevraagd. De tegels waarachter apps schuilen, komen in het menu terug
zonder dat ze het hele scherm vullen.
Grote vooruitgang wordt geboekt bij de toepassing van spraaktechnologie. Cortana, de persoonlijke
digitale assistente, werkt straks ok op pc’s en tablets. Tot nog toe was ze alleen op Windows-telefoon
beschikbaar.
Hoe langer Cortana wordt gebruikt, des te beter zij op je vragen kaan inspelen. Na een tijdje kent ze
je voorkeuren en interesse. Als je vraagt of het verstandig is om morgen een jas aan te trekken, kan
ze op basis van de weersverwachting antwoorden.
Cortana ontpopt zich als een secretaresse die weet wat haar baas wil. Door in je profielinteresses te
verwijderen of toe te voegen, kun je haar nog slimmer maken. Cortana heeft ook toegang tot
informatie die in je online archiefkast OneDrive zit. Ze herinnert aan afspraken. De gebruiker kan

gewoon tegen haar praten, waarna ze een gesproken antwoord geeft. Cortana begrijpt getypte
instructies.
Het is ook mogelijk haar een taak laten uitvoeren zoals een bepaald muzieknummer afspelen. Zit je in
een complexe spreadsheet en is het vervelend daaruit te gaan, dan kun je Cortana vragen iemand
een e-mail met een bepaalde tekst ts sturen. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe browser die op
Windows 10 een nieuwe webervaring geeft. Deze biedt de mogelijkheid aan bepaalde pagina’s via
toetsenbord of pen van aantekeningen te voorzien. Vervolgens kan alles met vrienden worden
gedeeld.
Verder momt er een Office voor Windows 10 die speciaal geschikt is voor de aanraakgevoelige
schermen van een telefoon, tablet en pc Nieuwe versies van Word, Exel, PowerPoint, OneNote en
Outlook zijn op komst Spreadsheets zijn zonder toetsenbord of muis te maken.

