Microsoft stop met de ondersteuning van Windows XP
Wat is einde van ondersteuning?
Op 8 april 2014, eindigde na 12 jaar de ondersteuning voor Windows XP. Er worden geen beveiligingsupdates of technische ondersteuning meer
geboden. Het is heel belangrijk dat klanten en partners de migratie naar een modern besturingssysteem, zoals Windows 10 uitvoeren. Klanten die
overstappen op een modern besturingssysteem zullen profiteren van sterk verbeterde beveiliging, een ruime keuze uit apparaten voor een mobiel
personeelsbestand, hogere productiviteit voor gebruikers en lagere totale eigendomskosten door verbeterde beheerfunctionaliteit.

Ondersteuning voor Office 2003 eindigde eveneens op 8 april 2014
Wat betekent dit?
Het betekent dat u in actie zou moeten komen. Sinds 8 april 2014 biedt Microsoft geen beveiligingsupdates of technische ondersteuning meer voor
Windows XP. Beveiligingsupdates verhelpen zwakke plekken die kunnen worden misbruikt door malware en helpen gebruikers en hun gegevens
veiliger te houden. Pc's waarop na 8 april 2014 Windows XP wordt uitgevoerd, dienen niet als beschermd te worden beschouwd, en het is
belangrijk dat u migreert naar een actueel ondersteund besturingssysteem, zoals Windows 10, zodat u regelmatige beveiligingsupdates kunt
ontvangen om uw computer te beschermen tegen schadelijke aanvallen.

Hoe migreer ik vanaf Windows XP?
Kleine tot middelgrote bedrijven
Er zijn vele opties voor kleine en middelgrote bedrijven die overwegen over te stappen op een moderne pc met de allernieuwste productiviteits- en
samenwerkingshulpmiddelen. Kleine tot middelgrote organisatie (<500 werknemers) kunnen het beste contact opnemen met Koelewijn MKBSupport ICT zodat wij samen onderzoeken welke opties het beste in uw bedrijfsbehoeften voorzien. Als uw huidige pc voldoet aan de
systeemvereisten voor Windows 8.1 of Windows 10, kunt u Windows 8.1 Professional of Windows 10 aanschaffen. Als uw pc niet aan de
systeemvereisten voldoet, kunt u overwegen een nieuwe bedrijfs-pc aan te schaffen met Windows 10. Koelewijn MKB-Support werkt nauw samen
met de groothanden waardoor de prijs laag kan blijven.

Gebruikers van thuis-pc's
U hebt een aantal opties om beschermd te blijven nadat de ondersteuning eindigt. De eerste optie is een upgrade uitvoeren van uw huidige pc. Maar
heel weinig oudere computers zullen in staat zijn Windows 10 uit te voeren. Dit is de meest recente versie van Windows. Wij adviseren u
Windows Upgrade Assistant te downloaden en uit te voeren om te controleren of uw pc voldoet aan de systeemvereisten voor Windows 10 en
vervolgens de stappen in de zelfstudie te volgen voor een upgrade als uw pc daartoe in staat is. Voor gedetailleerdere informatie, leest u de FAQ. U

kunt ook een nieuwe pc kopen. Als Windows 10 niet kan worden uitgevoerd op uw huidige pc, is het wellicht tijd om een nieuwe aan te schaffen.
Neem contact op met Koelewijn MKB-Support voor onze fantastische selectie van nieuwe pc's. Zij zijn krachtiger, lichter en stijlvoller dan ooit
tevoren, en met een gemiddelde prijs die aanzienlijk lager ligt dan die van de gemiddelde pc 10 jaar geleden.

Potentiële risico's van blijven werken met Windows XP
Beveiliging
Zonder cruciale beveiligingsupdates voor Windows XP kan uw pc mogelijk kwetsbaar worden voor schadelijke virussen, spyware en andere
schadelijke software waarmee uw bedrijfsgegevens en informatie kan worden gestolen of beschadigd. Ook zal antivirussoftware u niet volledig
kunnen beschermen als Windows XP zelf niet meer wordt ondersteund

Ondersteuning van hardwarefabrikanten
De meeste pc-fabrikanten zullen stoppen met het ondersteunen van Windows XP op bestaande en nieuwe hardware. Dit betekent tevens dat
stuurprogramma's die zijn vereist om Windows XP uit te voeren op nieuwe hardware mogelijk niet beschikbaar zullen zijn.

Veel gestelde vragen
Kan Windows XP nog steeds worden geactiveerd na 8 april 2014?
Windows XP kan nog steeds worden geïnstalleerd en geactiveerd na beëindiging van de ondersteuning. Computers waarop Windows XP wordt
uitgevoerd werken nog steeds, maar zij ontvangen geen updates van Microsoft en kunnen geen gebruikmaken van technische ondersteuning.
Tevens zijn activeringen nog steeds vereist voor installaties van Windows XP in de detailhandel na deze datum.

Wordt Microsoft Security Essentials ondersteund na 8 april 2014?
Microsoft Security Essentials is na 8 april 2014 niet langer beschikbaar om te worden gedownload op Windows XP. Als u Microsoft Security
Essentials al hebt geïnstalleerd, blijft u tot en met 14 juli 2015 updates voor antimalware-handtekeningen ontvangen. Houd er echter rekening mee
dat pc's waarop Windows XP wordt uitgevoerd na 8 april 2014 niet langer als beschermd dienen te worden beschouwd.
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