ICT-ontzorger voor het MKB

Windows 11 - Is het wat voor mij?
Beste <<First Name>>, op 5 oktober 2021 heeft Microsoft Windows 11
uitgebracht. Sindsdien heeft Microsoft al bij redelijk wat van onze klanten
Windows 11 onder de aandacht weten te brengen door de gratis upgrade van
Windows 10 naar Windows 11 aan te bieden. We krijgen dan ook regelmatig de
vraag "Moet ik naar Windows 11?".
Je moet natuurlijk niks. En of we je aanraden om de overstap naar Windows 11
te doen hangt af van een aantal factoren. Hoe oud is je computer? Wat voor
eigenschappen heeft je computer? Waar gebruik je je computer voor?

Weet dat Microsoft tot 14 oktober 2025 minimaal 1 versie van Windows 10 blijft
ondersteunen.
Ben jij er al uit? Ga je al naar Windows 11? Ben je al overgestapt? Of weet je
het nog niet? Geen paniek. Wij kunnen je helpen.

Help mij met kiezen

Windows updates
Wanneer installeer jij je Windows updates?
Veel klanten weten geen antwoord te geven op deze vraag. Of we krijgen te
horen dat ze altijd weg geklikt worden.
Via de Windows updates worden er updates binnen gehaald voor Windows
zelf, maar ook voor eventuele apps, hardware drivers en andere Microsoft
software (bijvoorbeeld Office).
De updates zorgen er voor dat je computer zo goed mogelijk functioneert en
maakt het hackers moeilijker om binnen te komen of om je bestanden te
versleutelen.
Het overslaan van Windows updates is dan ook niet verstandig.
Wil je niet langer over de updates hoeven nadenken en wil je goed beveiligd

zijn tegen hackers, ransomware en virussen? Maak dan gebruik van het Key-IT
security pakket. Met behulp van de software van Heimdal Security zorgt Key-IT
er voor dat je computer zo snel mogelijk up-to-date is, dat je computer
beschermt is tegen virussen, hackers en ransomware en dat je ongestoord kunt
werken.

Help mij met m'n Windows updates

Hoe je ons het beste kunt bereiken
Heeft je (hulp)vraag geen haast, mail ons dan je vraag naar info@key-it.nl. Is er
wel (enige) haast geboden, bel dan altijd naar ons vaste telefoonnummer:

075 - 20 40 841
Dit telefoonnummer staat altijd doorgeschakeld naar iemand die je op korte
termijn verder kan helpen. Krijg je niemand te pakken op dat nummer? Spreek
dan je naam en telefoonnummer in op de voicemail. Je wordt dan zo snel
mogelijk terug gebeld.
Tijdens de volgende periodes zijn we minder goed bereikbaar:
van maandag 2 mei tot en met vrijdag 6 mei
van vrijdag 22 juli tot en met maandag 18 augustus

Ik heb hier vragen over
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Wil je veranderingen aanbrengen in hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je kunt je uitschrijven

