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Erratum Werken met mappen en 
bestanden en back-uppen in Windows 
10 
 
In oktober 2017 is er een update verschenen van Windows 10. In dit aanvullende 
bestand leest u over de belangrijkste verschillen. Sommige schermen zijn enigszins 
gewijzigd qua opmaak. De knoppen zijn dan nog wel beschikbaar, maar zien er iets 
anders uit of staan op een andere plaats in het scherm. Over het algemeen zal dit 
geen problemen opleveren bij het doorwerken van het boek. Daarom worden in dit 
bestand alleen de wijzigingen aangegeven die van belang zijn voor het volgen van 
de stappen in het boek. 
 
Hoofdstuk 3 Mappen en bestanden in de cloud 
 
3.1 OneDrive 
 
Pag. 76 Mogelijk ziet u na het aanmelden met uw Microsoft-account een 

welkomstvenster. Dit venster kunt u sluiten. 
 
3.2 Dropbox 
 
Pag. 85 Om het downloaden te starten, klikt u op de knop . 

Vervolgens ziet u nog een venster waarin u klikt op 
. 

 
 
Pag. 87 De knop Eerste stappen ziet er nu anders uit: . 

 
Pag. 87 In het welkomstvenster klikt u nu op de knop 

. 
 
3.3 Google Drive 
 
Pag. 94 Na het openen van de website google.drive.com moet u mogelijk nog 

klikken op . 
 
Pag. 95 Om het downloaden te starten, is het mogelijk dat u de volgende knop 

 ziet in plaats van de knop die in het boek 
beschreven staat. In het venster dat daarna verschijnt klikt u bij 

 op . 
Om de servicevoorwaarden te accepteren, klikt u op 

. 
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Pag. 96 De vensters voor het instellen van Google Drive zien er iets anders uit. 
Echter de tekst op de knoppen is nog wel hetzelfde. Mogelijk dat u 
tussendoor nog wel een venster ziet waarin u moet klikken op . 

 
Pag. 97 In plaats van de knop Gereed ziet u nu de knop . 

 
3.6 Tips 
 
Pag. 
114 

Om een programma te verwijderen klikt u op  in plaats 
van Installatie ongedaan maken. 

 


