Persbericht
Rotterdam, april 2019
Linux Presentation Day is een gratis,
internationaal evenement waar je kennis kunt
maken met het vrije besturingssysteem
GNU/Linux.

Ondersteuning Windows 7 stopt in 2020
Op 14 januari 2020 stopt Microsoft met de ondersteuning voor Windows 7. Op zich
is dat geen verrassing. Dat de ondersteuning na tien jaar zou eindigen, stond al
vast. Wel opmerkelijk is het advies van Microsoft aan gebruikers die willen
overstappen van Windows 7 naar Windows 10: koop maar een nieuwe computer.
Als je een computer hebt met Windows 7, ontvangt deze na 14 januari 2020 geen
beveiligingsupdates meer. Dit betekent dat je computer kwetsbaarder wordt voor virussen
en andere beveiligingsrisico's. Het is daarom belangrijk om naar een modern
besturingssysteem te upgraden.
Natuurlijk adviseert Microsoft om over te stappen op Windows 10. Drie citaten van de
Microsoft website:
•
•
•

De meeste gebruikers van Windows 7 wordt geadviseerd om over te stappen naar
een nieuw apparaat met Windows 10.
Als u wilt profiteren van de nieuwste hardwaremogelijkheden, raden we u aan over
te stappen naar een nieuwe pc met Windows 10.
Het is ook mogelijk compatibele pc's met Windows 7 te upgraden door een
volledige versie van de software te kopen en te installeren.

Maar wat als je helemaal geen nieuwe computer wilt aanschaffen en je huidige computer
niet geschikt is voor Windows 10? Dan is GNU/Linux als alternatief het overwegen waard.
Dit besturingssysteem biedt veel ondersteuning voor oudere hardware, inclusief de meest
recente beveiligingsupdates. GNU/Linux is bovendien gratis via internet te downloaden.
Ontdek de mogelijkheden en neem je computer met Windows 7 mee naar Linux
Presentation Day. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 25 mei in Leeszaal Rotterdam
West. Meer informatie vind je op de website: www.reuf.nl/lpd.
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