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U hoeft slechts één blik op Windows Vista™ te werpen
en u ziet het verschil, zoals een innovatief ontwerp,
gebruikersvriendelijke hulpmiddelen voor zoeken en
organiseren, en een veiligere online ervaring. Dankzij
het ingebouwde Windows® Media Center2 en de
nieuwe mobiliteitsfuncties kunt u thuis of onderweg
op meer manieren genieten van uw favoriete digitale
media. Zakelijke gebruikers hebben minder IT
ondersteuning nodig. Kies de versie die het beste bij
u past en doe meer met Windows Vista™.

Windows Vista™
Home Basic
Met Windows Vista™ Home Basic
maakt u effectiever gebruik van uw
computer. Of u nu foto’s wilt
bekijken, over internet wilt surfen of
gewoon wilt mailen. In vergelijking
met eerdere versies van Windows®
is Windows Vista™ Home Basic
eenvoudiger en veiliger in gebruik
én u beschikt over Ouderlijk toezicht.

Windows Vista™
Business
Windows Vista ™ Business is dat wat
u nodig hebt voor uw bedrijf.
Geavanceerde back-up
mogelijkheden, nieuwe
beveiligingsprogramma’s,
eenvoudigere en uitgebreidere
netwerkfuncties zorgen ervoor dat u
ongestoord kunt doorwerken of u nu
op kantoor bent of onderweg.

Windows Vista™
Home Premium

De beste versie van Windows Vista™
voor thuiscomputers of notebooks.
Deze versie biedt meer productiviteit
en entertainment en het is
eenvoudiger om te genieten van
digitale foto’s, muziek, TV, games en
films zonder dat u zich zorgen hoeft
te maken over veiligheid.

Windows Vista™
Ultimate
De meest complete versie van
Windows Vista™ biedt
mogelijkheden op het gebied van
kracht, veiligheid en mobiliteit die u
nodig hebt voor uw werk, en
ontspanning en gebruiksgemak voor
de vrije momenten. Wilt u naadloos
schakelen tussen ontspanning en
productiviteit, kies dan voor
Windows Vista™ Ultimate. Windows
Vista™ Ultimate heeft alles in huis.

Welke versie past
het best bij u?
Nieuwe of verbeterde toepassingen in Windows Vista™.
Meest veilige versie van Windows ooit met Windows
Defender™ en Windows Firewall Vind het snel met Instant Search en
Windows Internet Explorer® 7
Elegante Windows Aero™ desktop gebruikerservaring met Windows Flip
3D Navigatie
Beste keuze voor laptops met de uitgebreide Windows Mobility Center en
Tablet PC ondersteuning
Werk samen en deel documenten met behulp van Windows
Meeting Space
Bekijk foto’s en beleef entertainment in uw huiskamer met Windows
Media™ Center
Geniet van Windows Media™ Center op televisies in het hele huis met
Xbox 360™ en andere apparaten
Controle hulpmiddelen voor een veilige computeromgeving met
geavanceerde backup mogelijkheden
Uitgebreide netwerkfuncties en Remote Desktop voor
eenvoudige connectiviteit
Bescherm gegevens op de vaste schijf tegen verlies of diefstal met
Windows BitLocker™ voor schijfcodering
Bepaalde produkteigenschappen en –uitgaves van Windows
Vista vereisen geavanceerde of extra hardware. Windows Vista
Upgrade Advisor kan u helpen te bepalen welke eigenschappen
en uitgave van Windows Vista op uw computer zullen werken.
Als u het hulpprogramma wilt downloaden of voor systeemeisen
voor Windows Vista, bezoek http://www.microsoft.nl/windowsvista.
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Windows Vista
Home Basic
Windows Vista™ Home Basic
– Veiliger en gebruikersvriendelijker
voor basis computerwensen.
Met Windows Vista™ Home Basic maakt u effectiever
gebruik van uw computer. Of u nu foto’s wilt bekijken,
over internet wilt surfen of gewoon wilt mailen.
In vergelijking met eerdere versies van Windows®
is Windows Vista™ Home Basic eenvoudiger en veiliger
in gebruik én u beschikt over Ouderlijk toezicht.

Functies en voordelen van Windows Vista Home Basic:
Snel vinden wat u zoekt op uw
computer of internet1 met
Instant Search.

Met Windows Vista™ Easy
Transfer kunt u eenvoudig uw
instellingen en bestanden
overzetten van uw oude naar
uw nieuwe PC, zodat u meteen
aan de slag kunt met uw
nieuwe computer.

Met Fotogalerie kunt u nu veel
eenvoudiger die ene speciale
foto vinden, bekijken en delen met
anderen.

Beheer de toegang van
gezinsleden tot bepaalde websites
en games.
Met ouderlijk toezicht op basis van
beoordeling, tijdsduur en moment
van de dag.

Bescherm uw computer met
Windows Defender tegen popupvensters, trage prestaties en
beveiligingsrisico’s die worden
veroorzaakt door spyware en
andere ongewenste software.

Haal meer uit uw muziek met
Windows Media Player 11. Beheer
en geniet van uw muziekcollectie
op elke PC die is aangesloten op
uw thuisnetwerk.

Windows Vista
Home Premium
Meer productiviteit en entertainment
voor thuis en onderweg.
De

beste

versie

van

Windows

Vista™
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thuiscomputers of notebook. Deze versie biedt
meer productiviteit en entertainment voor thuis en
onderweg en het is eenvoudiger om te genieten van
digitale foto’s, muziek, TV, games en films zonder dat
u zich zorgen hoeft te maken over veiligheid.

Windows Vista™ Home Premium bezit
alle geweldige functies en voordelen van
Windows Vista™ Home Basic, en meer.
Windows™ Aero geeft alles
waarmee u bezig bent duidelijker
weer, Flip 3D3 zorgt voor een
snelle schakeling tussen
programma’s.
Geniet van opgenomen
televisieprogramma’s, foto’s,
muziek en homevideo’s met
Windows Media Center2.
Sluit uw Xbox360 console aan
op uw thuisnetwerk of draadloze
netwerk zodat u overal thuis
hiertoe toegang hebt.
Met Fotogalerie kunt u nu veel
eenvoudiger die ene speciale foto
vinden, bekijken en delen met
anderen.

Schrijven met digitale inkt.
Uw notebook gebruikerservaring
wordt echt persoonlijk met Tablet3
Technology.

Snel vinden wat u zoekt op uw
computer of internet1 met zoeken
en organiseren.

Bescherm uw PC en uw familie
met behulp van Oudercontrole,
plus al dan niet geplande
netwerkbackups.

Windows Vista
Business
Werk efficiënter en veiliger,
elke dag weer.
Windows Vista™ Business is dat wat u nodig
hebt voor uw bedrijf. Geavanceerde back-up
mogelijkheden, nieuwe beveiligingsprogramma’s,
eenvoudigere en uitgebreidere netwerkfuncties
zorgen ervoor dat u ongestoord kunt doorwerken
of u nu op kantoor bent of onderweg.

Windows Vista Business bezit alle functies en voordelen die u nodig heeft voor uw bedrijfs-PC:
Windows™ Aero geeft alles
waarmee u bezig bent duidelijker
weer, Flip 3D3 zorgt voor een
snelle schakeling tussen
programma’s.

Snel vinden wat u zoekt op uw
computer of internet met
Instant Search.

Synchroniseer servers,
smartphones, PDA’s en andere
apparaten met uw met
Synchronisatiecentrum.

Kies deze versie voor notebooks
met Windows Mobility Center
en uitgebreide Tablet PC
ondersteuning.

Eenvoudige toegang tot
bedrijfsnetwerken of toegang
tot uw bedrijfs-PC op afstand
met verbeterde beveiliging.

In een oogopslag de backupstatus van uw computer
bepalen en gegevensverlies
voorkomen met Windows
Back-up Centrum.

Windows Vista
Ultimate
De meest complete
versie van Windows.
De meest complete versie van Windows Vista™
biedt mogelijkheden op het gebied van kracht,
veiligheid en mobiliteit die u nodig hebt voor uw
werk, en ontspanning en gebruiksgemak voor de
vrije momenten. Wilt u naadloos schakelen tussen
ontspanning en productiviteit, kies dan voor Windows
Vista™ Ultimate. En u hoeft zich geen zorgen meer te
maken over de meest geavanceerde mogelijkheden.
Windows Vista™ Ultimate heeft alles in huis.

Windows Vista Ultimate bezit alle geweldige
functies en voordelen van Home Premium
en Business, plus nog veel meer.
Met Windows BitLocker
beschikt u over de meest complete
databescherming.

Zie alles haarscherp met
Windows® AERO™3.
Wissel razendsnel tussen
programma’s met Windows
Flip 3D3.

Geniet van opgenomen
televisieprogramma’s, foto’s,
muziek en homevideo’s met
Windows Media Center2.
Sluit uw Xbox360 console aan
op uw thuisnetwerk of draadloze
netwerk zodat u overal thuis
toegang hebt.

Ontvang exclusieve diensten
en software via Windows
Ultimate Extra’s.

Eenvoudige toegang tot
bedrijfsnetwerken dankzij
geavanceerde netwerkfuncties met
verbeterde beveiliging.

In een oogopslag de backupstatus van uw computer
bepalen en gegevensverlies
voorkomen met Windows
Back-up Centrum.

Waar uw zorg
ook naar uitgaat
Windows Vista™ met een verscheidenheid aan software
en apparaten voor meer plezier of om meer gedaan
te krijgen.

Communicatie en Produktiviteit

Entertainment

Concentreer u op wat het
belangrijkste is.

Ontdek entertainment zonder grenzen.

Zie alles haarscherp met WINDOWS® AERO™3.
Wissel razendsnel tussen programma’s met
WINDOWS FLIP 3D3.
Tijd is schaars. Daarom wilt u een systeem dat
snel en gemakkelijk werkt. Zodat u zich weer
met leukere dingen kunt bezighouden.
U kunt nu nog veiliger en eenvoudiger
communiceren met de mensen die voor u
belangrijk zijn. Via spraak, video, foto’s of tekst.
Het kan allemaal met Windows Vista™.

Windows Smartphones
via mobiel
Communiceer met familie,
vrienden en collega’s door
gebruik te maken van
Internet Explorer® Mobile,
Windows Live Messenger en
Windows Live Mail. Dit alles
met verbeterde veiligheid en
synchronisatie van apparaat
naar PC.

Geniet van uw favoriete tv-programma’s, foto’s,
muziek, homevideo’s, spelletjes en dvd’s met
WINDOWS® MEDIA CENTER2.
Sluit uw Xbox 360 aan op uw PC. Nu kunt
u overal waar uw Xbox 360 staat opgenomen
tv kijken, muziek beluisteren en foto’s en
films zien.
Brand films, foto’s en muziek op dvd met het
nieuwe WINDOWS DVD MAKER.
Speel ze af op uw computer of dvdspeler.

MKB

School en Studie

Efficiënt. Verbonden. Veiliger.

Op naar de top van de klas.

Uw computer is altijd beveiligd en onder
controle. U kunt onbezorgd genieten van alles
wat u wilt.

Verkrijg informatie eenvoudiger en veiliger
met behulp van Windows Vista™.

Vind het snel — Windows Vista™ maakt uw
wereld een stuk overzichtelijker met Snel zoeken.
Omdat de inhoud van al uw bestanden wordt
geïndexeerd, vindt u in een oogwenk precies dat
wat u zoekt.
Communiceer op eenvoudige wijze met uw
bedrijf, gebruik makende van innovatieve
beveiligingstechnologieën – op het werk en
onderweg.
Leg de IT-fundering die uw bedrijf nodig heeft,
vandaag en morgen.

Microsoft Office
Small Business 2007
®

Microsoft® Office Small
Business 2007 biedt
nieuwe en verbeterde
hulpprogramma’s waarmee
u efficiënter kunt werken
en eenvoudig professionele
documenten kunt maken.

Vind het snel — Windows Vista™ maakt uw
wereld een stuk overzichtelijker met Instant
Search. Omdat de inhoud van al uw bestanden
wordt geïndexeerd, vindt u in een oogwenk
precies dat wat u zoekt.
Beheer de toegang van gezinsleden
tot websites en bepaalde spelletjes
dankzij classificaties via gecentraliseerd Ouderlijk
Toezicht.

Xbox 360™ als
Media Center Extender
Geniet van muziek,
foto’s, video- en
televisieprogramma’s die op
uw PC zijn opgeslagen via
elke TV die aangesloten is op
uw Xbox 360 en thuisnetwerk.

Microsoft® Office
Home and Student 2007
Eenvoudig opdrachten en
Helponderwerpen zoeken,
kwalitatief hoogstaande
documenten maken, uw tijd
en berichten organiseren,
verbeterde veiligheid en
betrouwbaarheid

Upgrade vandaag

w i n d ow s v i s t a . n l
1

Er kunnen abonnementskosten in verband met internet service-provider of andere servicegelden van toepassing zijn.

Windows Media Center is verkrijgbaar in Windows Vista Home Premium en Windows Vista Ultimate. TV-weergave
en opname-eigenschappen vereisen een geïntegreerde of externe USB TV-afstemmer in alle ondersteunde regio’s die
afhankelijk zijn van de compatibiliteit van Windows Vista met locale TV-normen: extra DTV/HDTV-ondersteuning voor
afstemming is verkrijgbaar in de VS en Zuid-Korea met compatibile hardware. Om van alle voordelen van Windows
Media Center te genieten wordt toegang tot internet aanbevolen; voor sommige eigenschappen, zoals de Microsoft
Electronic Programming Guide, is het een eis. Er kunnen abonnementskosten in verband met internet service-provider
of andere servicegelden van toepassing zijn. De Microsoft Electronic Programming Guide is niet verkrijgbaar in alle
regio’s of landen. Het branden van DVD’s, TV-eigenschappen en afstandsondersteuning kunnen variëren per fabricant
en/of extra aankopen vereisen. Ten behoeve van de ondersteuning voor de Media Center Extender of Xbox 360 is een
bedraad of draadloos thuisnetwerk nodig en extra compatibele netwerkapparatuur.
2

Windows Aero, Flip 3D navigatie, uitgebreide Backup en Restore, en Tablet PC-ondersteuning zijn verkrijgbaar in
Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business en Windows Vista Ultimate.
3

4

Windows DVD Maker is verkrijgbaar in Windows Vista Home Premium en Windows Vista Ultimate.
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