Update instructie
Windows XP

Windows XP
Ga als volgt te werk om Automatische updates zelf in te schakelen:

1

Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl en druk op Enter.

2

Open het tabblad Automatische updates en klik op een van de volgende opties. We raden u aan
de optie: Automatisch (aanbevolen) Automatisch aanbevolen updates voor mijn computer
downloaden en deze installeren in te schakelen.

2.1

Automatisch (aanbevolen) Automatisch aanbevolen updates voor mijn computer downloaden en
deze installeren: Als u deze optie selecteert, detecteert Windows wanneer u online bent en 		
wordt uw internetverbinding gebruikt om op de website Windows Update of op de 			
website Microsoft Update te zoeken naar updates die op uw computer van toepassing zijn. 		
Updates worden automatisch op de achtergrond gedownload. Tijdens dit proces 				
krijgt u geen melding en wordt u niet onderbroken. In het systeemvak van de taakbalk 			
verschijnt een pictogram wanneer de updates worden gedownload. Wijs met de muisaanwijzer 		
naar het pictogram als u de downloadstatus wilt bekijken. Wanneer het downloaden is 			
voltooid, wordt een ander bericht in het systeemvak weergegeven zodat u kunt zien 			
welke updates ingepland staan om te worden geïnstalleerd.
Selecteer de dag en het tijdstip waarop u wilt dat de geplande updates worden gedownload 		
en geïnstalleerd. U kunt automatische updates op elk tijdstip van de dag plannen. De updates 		
kunnen echter alleen worden geïnstalleerd als de computer op het geplande tijdstip is ingescha		
keld.
U kunt ervoor kiezen om de updates te installeren zodra ze zijn gedownload. Dit doet u door op
het downloadbericht (of het updatepictogram) te klikken en vervolgens op Installeren te klikken.
Als u de updates niet wilt installeren zodra ze zijn gedownload, wordt de installatie gestart op 		
het door u ingestelde tijdstip.

2.2

Updates downloaden, maar ik bepaal wanneer de updates worden geïnstalleerd:
Als u deze optie selecteert, detecteert Windows wanneer u online bent en wordt uw internet		
verbinding gebruikt om updates automatisch te downloaden van de website Windows Update of
de website Microsoft Update. In het systeemvak van de taakbalk verschijnt een pictogram 		
wanneer de updates worden gedownload.
Als u de gedownloade update wilt installeren, klikt u op het bericht (of het updatepictogram) en 		
klikt u op Installeren om de update te installeren.
Als u een gedownloade update niet wilt installeren, klikt u op Details. Schakel vervolgens het 		
selectievakje uit naast de update die u wilt weigeren.

2.3

Kennisgeving over updates ontvangen, maar de updates niet automatisch downloaden of
installeren
Als u deze optie selecteert, detecteert Windows wanneer u online bent en wordt uw internet		
verbinding gebruikt om automatisch te zoeken naar updates op de website Windows Update of 		
de website Microsoft Update. In het systeemvak van de taalbalk wordt met het pictogram 		
Automatische updates en een bericht aangegeven dat er nieuwe updates beschikbaar zijn om 		
te downloaden of te installeren.
Klik op het pictogram of het bericht om de updates weer te geven. Als u een geselecteerde up		
date niet wilt downloaden, schakelt u het selectievakje uit naast de update die u wilt weigeren. 		
Klik op Downloaden om de geselecteerde updates te downloaden. Terwijl de updates worden 		
gedownload, blijft het pictogram Automatische updates zichtbaar in het systeemvak van de
taakbalk. Wijs met de muisaanwijzer naar het pictogram als u de downloadstatus wilt bekijken.
Wanneer het downloaden is voltooid, wordt met een ander bericht in het systeemvak aange-		
geven dat de updates kunnen worden geïnstalleerd. Klik op het pictogram Automatische 			
updates of op het bericht en klik vervolgens op Installeren om de updates te installeren.

3

Klik op OK.

