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Help mijn Windows Microsoft Office licentie is verlopen.

Als u een nieuwe Laptop heeft gekocht staat bijna alles voor u geinstalleerd.
Zelfs het prachtige Office 2010.  (Recente Computers \ Laptops)
Na een tijdje maar even Computer Club Voorburg bellen want er is iets met m'n Laptop.
Het Antivirus programma staat aandacht te vragen. Oja en dat Office vraagt ineens om een registratiecode?
En de Laptop is pas 3 maanden geleden gekocht bij MM. Hoe kan dat nou.
Ja bij MM krijg je geen gewoon antwoord, dus wat raad u me aan????   ( MM is verzonnen! )

Deze Helpdesk Pagina helpt de zoekende op weg met 2 alternatieven.

Deel 01: Microsoft Works.

01 Waar misschien niet op gelet is dat er meestal ook nog Microsoft Works geinstalleerd staat.
      Klik de map open en laten we eens kijken wat we er mee kunnen doen.
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02 Ook best veel zo op het eerste oog.
     Het probleem is echter dat als ik een bericht verstuur met Works dat m'n Zus het niet kan openen.
     Dus ik heb er niks aan!!

03 Ah! U ziet het al. Na het maken van een bericht gaan we het opslaan " als " (Kijk s.v.p. goed in de afbeelding)
     De opdracht is: Het bericht opslaan als.Word2007-document.

Te openen voor de Office gebruiker met (nog wel) een geldige licentie.
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04 Het zelfde voor een Spreadsheet formulier. (Excel)
Opslaan als.Excel2007-werkmap

     Nu is het mogelijk om de onvangen Factuur gewoon te openen door iedere Office gebruiker.
     Andersom kunt u een Office 2010 document openen met Works. (Openen met)

Deel 02: OpenOffice3  

05 OpenOffice in een Linux besturingssyteem wat natuurlijk ook voor Windows en Apple gratis te downloaden is.
     Aan het einde van deze Helpdesk Pagina een snelkoppeling naar de download pagina van OpenOffice.

pagina 3 van 5

Pagina 3 van 5



06 In OpenOffice is de naam van de tekstverwerker " Writer " 
 Bent u eenmaal klaar met een brief? Opslaan als.

     Zoek in het uitgeklapte scherm naar alle mogelijkheden om op te slaan (.als)

07 Hier het zelfde, opslaan als.

Deel 03: Downloadlocatie die opent na het gebruiken van de snelkoppelings-banner van OpenOffice.org 3
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08 Selecteer Uitvoeren om meteen te installeren
Opslaan als u het installatie bestand wilt bewaren, de gedownloade Office komt dan in de Download map (Windows 7)

U kunt dan later de installatie starten vanuit de Download map.
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