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Office 2021 beschikbaar vanaf 5 oktober
Microsoft brengt op 5 oktober het pakket Office 2021 uit. Het pakket is los te
koop. Office is een populair softwarepakket met veelgebruikte programma’s
zoals Word, PowerPoint, Excel en Outlook. Op 5 oktober brengt Microsoft een
nieuwe versie van het pakket uit: Office 2021. Het pakket is los aan te
schaffen en kost 149 euro.
Nieuwe functies

In Office 2021 zitten allerlei nieuwe functies. Denk aan nieuwe handschrifthulpmiddelen,
gegevenstypen, functies, vertaal- en bewerkingshulpmiddelen, grafische weergave van bewegingen en
gebruiksgemakfuncties.
Microsoft 365

Office 2019 en de opvolger Office 2021 zijn een alternatief voor Microsoft 365. Dat is een
abonnementsdienst. Gebruikers betalen bij Microsoft 365 maandelijks of jaarlijks een bedrag en krijgen
daarvoor toegang tot de nieuwste versies van de Office-programma’s. Het pakket Office 2021 kunnen
mensen eenmalig aanschaffen.

Gebruikers van een iPhone of iPad kunnen voortaan kiezen hoe ze hun apparaten
bijwerken:
upgraden naar een nieuwe IO-versie of alleen beveiligingsupdates installeren.
Apple bracht op 20 september IOS 15 en iPadOS 15 uit voor iPhone en iPad.
Gebruikers kunnen hun apparaten nu dus bijwerken naar de nieuwe versies van het
besturingssysteem. Maar het is niet nodig. Mensen kunnen voor het eerst ook veilig de oudere versie
(iOS 14 / iPadOS 14) blijven gebruiken. Ze krijgen dan nog steeds belangrijke beveiligingsupdates.
Voorheen moesten gebruikers die beschermd wilde zijn tegen nieuwe veiligheidslekken, altijd de
nieuwste versie installeren die het apparaat aan kon.
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Upgraden naar iOS 15 of iPadOS 15

In iOS 15 en iPadOS 15 zitten niet alleen beveiligingsupdates, maar ook nieuwe functies. Zo zijn de
meldingen vernieuwd, is de app Kaarten verbeterd en is er een privacyrapport voor apps. Wilt u iOS 14
updaten zodat deze versie weer helemaal veilig is? Of wilt u juist upgraden naar iOS 15 of iPadOS 15?
We leggen beide opties uit in het artikel ‘iPad of iPhone updaten’.
Welke toestellen krijgen iOS 15 / iPadOS 15?
Eens per jaar, meestal in september, brengt Apple een nieuwe versie van de besturingssystemen iOS en
iPadOS uit. Hierin zitten verbeteringen en nieuwe functies. Daarnaast worden veiligheidslekken
gedicht. Niet ieder toestel kan trouwens over op een nieuwe versie van het systeem. Oude toestellen
blijven hangen op een oudere versie.
• iPhones met iOS 15
• Apple verspreidt iOS 15 onder recentere modellen iPhones.
• iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max
• iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max
• iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max
• iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr en iPhone X
• iPhone 8 en iPhone 8 Plus
• iPhone 7 en iPhone 7 Plus
• iPhone 6s en iPhone 6s Plus
• iPhone SE
• iPads met iPadOS 15?
• iPadOS 15 wordt aangeboden op onderstaande iPads:
• iPad Pro (alle modellen)
• iPad (5e t/m 9e generatie)
• iPad mini (5e en 6e generatie)
• iPad mini 4
• iPad Air (3e en 4e generatie)
• iPad Air 2
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