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Het heeft enige voeten in de aarde gehad, maar anderhalve maand na
de eerste officiële uitgave van Windows 10 1809, het terugtrekken
vanwege een ernstige fout (waardoor sommige gebruikers persoonlijke documenten en foto's kwijtraakten) en het uitvoerige testen
(waarbij ook een nieuwe kritieke fout met zip-bestanden werd verholpen) is

nu Windows 10 versie 1809 eindelijk opnieuw
officieel uitgebracht!
Microsoft meldt:
On November 13, 2018, we will begin the re-release of the Windows 10
October Update (version 1809), Windows Server 2019, and Windows
Server, version 1809. We encourage you to wait until the feature
update is offered to your device automatically.
Microsoft zegt dus dat je beter kunt wachten tot Windows 10 1809
automatisch aan je wordt aangeboden (en dus moet je ook niet zelf in
Windows Update klikken op Naar updates zoeken)!
Op het Windows Blog zegt Microsoft dat de update dit keer langzaam
wordt uitgerold en pas als je pc geschikt is bevonden - er geen
bekende problemen zijn - krijg je versie 1809 aangeboden via Windows Update. De uitrol verloopt gefaseerd en kan wel enkele maanden duren. Hoe minder problemen Microsoft tegenkomt, hoe sneller
de uitrol zal verlopen, maar zeker in het begin worden alle problemen
nauwlettend gemonitord, zo belooft Microsoft.

Onze aloude waarschuwing blijft ook gewoon van kracht: je kunt
beter NIET actief zoeken naar updates of zelf handmatig downloaden,
maar gewoon wachten tot Windows 10 1809 vanzelf bij je wordt aangeboden, omdat je dan zeker weet dat jouw pc geschikt is bevonden
en (hoogstwaarschijnlijk) geen problemen oplevert.

Windows 10 1809 via Windows Update binnenhalen
Maar als je een gevorderde gebruiker bent (en een backup van al je
gegevens hebt gemaakt) of wel van een gokje houdt dan kun je vanaf
vanavond dus Windows 10 versie 1809 binnenhalen via Windows
Update, als je gaat naar Instellingen

| Bijwerken en beveiliging | Windows Update en klikt op Naar updates zoeken.
De update heet in Windows Update 'Onderdelenupdate naar
Windows 10, versie 1809' (niet te verwarren met de maandelijkse beveiligingsupdates die vanavond ook uitgerold worden).

Windows 10 1809 zelf downloaden en installeren
En je kunt Windows 10 1809 ook handmatig

downloaden op de
website van Microsoft en installeren met de Update-assistent (kies Update nu) of Media Creation Tool (Hulpprogramma downloaden). De download van Windows 10 Oktober
2018 Update is op de website van Microsoft per direct beschikbaar.
Maar nogmaals, ons advies is:

Weersta de verleiding om te downloaden of in Windows
Update op die 'Naar updates zoeken' knop te klikken!
Wat ga jij doen? Windows 10 1809 zo snel mogelijk binnenhalen of
afwachten tot deze vanzelf aangeboden wordt (klik dan NIET op Naar
updates zoeken)? Laat het weten in de reacties hieronder!


