Windows-update
Tweemaal per jaar voorziet Microsoft alle
PC’s en laptops die het besturingssysteem
Windows 10 gebruiken van een update.
Deze actie is altijd medio april en september.
Gezien de grootte van deze updates worden
ze selectief in de markt gezet. Uw buren kunnen dergelijk updates eerder of later ter
beschikking krijgen dan u.
Het is niet nodig om actie te ondernemen, de update komt vanzelf op uw systeem
beschikbaar. Zoals al gezegd, Microsoft neemt ruim de tijd om wereldwijd alle computers bij
te werken. Dat kan zo enkele maanden duren.
Microsoft vernieuwt en verbetert Windows 10 voortdurend. Voorgaande updates worden na
een ca twee jaren niet meer ondersteund. Het is dus zaak dat u steeds de laatste update op
uw PC en/of laptop heeft staan.
Weet welke versie van Windows 10 op uw
machine staat. Weet u dat niet, dan kunt u
dat eenvoudig controleren. De versienummer
moet medio juni 2021 21H1 zijn. Is het een
lagere code, bijvoorbeeld 20H2 dan moet u
de PC en/of laptop snel bijwerken.
Ga naar: Instellingen>Systeem>Info. Bij
Windows Specificatie ziet u de versienummer
staan. Staat daar niet 21H1, ga dan naar:
Instellingen>Bijwerken en beveiligen en klik op
“Naar updates zoeken”.
Is het versienummer 21H1, dan heeft u al de
laatste update. In de herfst van 2021 komt
Windows-update 21H2 beschikbaar. Ook voor
deze update zal Microsoft de tijd nemen om alle
computer bij te werken.
In het kader van de AVG-regels is het van belang dat uw PC en/of laptop is bijgewerkt met
de laatste update van het besturingssysteem, en dat geldt ook van de Viruskiller. Het
beveiligen van uw PC en/of laptop in het kader van de AVG is niet anders dan de eisen die
de banken stellen aan uw computer voor Internetbankieren. Zorg ook dat u een sterk
wachtwoord op uw PC en/of laptop heeft, zodat een ander geen toegang kan krijgen tot uw
apparatuur.

