
Aanpassingen voor Windows 8.1 bij Wegwijs in Windows 8 Inleiding: voordat u begint

1 van 2

Inleiding: voordat u begint

Pagina 14-15

I  Een lokaal account omzetten naar een Microsoft-account 
(nieuwe opdracht)

In het boek gaan we ervan uit dat u bent aangemeld bij Windows met een Microsoft-
account. In de volgende stappen kunt u ontdekken of u een Microsoft-account hebt, 
en zo niet, hoe u een lokaal account kunt omzetten naar een Microsoft-account.

Opdracht

1  Druk op de Windows-toets+I.
2  Klik op Pc-instellingen wijzigen.
3  Klik op Accounts.

U ziet hoe u bent aangemeld.

4  Klik op Koppelen aan een Microsoft-account. Let op: als hier staat: Koppeling verbreken, 
dan hoeft u niets te doen.
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5  Voer eventueel het wachtwoord in voor uw lokale account en klik op Volgende.
U ziet het scherm Aanmelden bij je Microsoft-account.

6  Typ het e-mailadres en het wachtwoord van uw Outlook.com-, Live- of Hotmail-account. 
Dit is uw Microsoft-account. Als u dit niet hebt, klikt u op Een nieuw account maken.

7  Klik op Volgende.
U ziet het scherm Help ons je gegevens te beschermen. Hier kunt u aangeven hoe u uw be-
veiligingscode wilt ontvangen, bijvoorbeeld per sms, telefonisch of via een ander e-mail-
adres. U kunt ook klikken op Ik kan dit nu niet doen en verdergaan met stap 8.
Klik op Volgende. U ziet het scherm Ontvangen code invoeren. Vul de code in die per sms, 
telefonisch of via een ander e-mailadres zojuist aan u is gestuurd, en klik op Volgende.
U ziet een scherm over SkyDrive. Dit komt terug in les 5.

8  Klik op Volgende.
U ziet het scherm Overschakelen naar een Microsoft-account op deze pc.

9  Klik op Overschakelen.
U bent nu aangemeld met uw Microsoft-account.
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14  Klik op Bibliotheken, Afbeeldingen, nogmaals op Afbeeldingen en daarna op Wegwijs in 
Windows 8.
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Introductie
In Windows 8.1 hoeft u geen aparte SkyDrive voor het bureaublad meer te installeren. 
De app SkyDrive werkt zowel in het startscherm als op het bureaublad. Deze opdracht 
kunt u dus overslaan.


