Microsoft-account aanmaken
Met een Microsoft-account kunt u gratis gebruikmaken van de internetdiensten van
Microsoft. Tot nu toe waren Microsoft-accounts standaard gekoppeld aan
mailadressen die eindigden op @hotmail.com of @live.nl/com. Inmiddels is
@outlook.com eraan toegevoegd. U kunt ook een account aanmaken met een ander
mailadres, bijvoorbeeld van Gmail.

Microsoft-account
Een Microsoft-account is een account bij Microsoft waarmee u kunt inloggen op alle
online publieksdiensten van het bedrijf. Er zijn twee mogelijkheden: u logt in met
een Hotmail-, Live- of Outlook.com-mailadres dat u gratis via Microsoft kan
aanmaken. Of u koppelt een bestaand mailadres aan het account. De eerste
mogelijkheid is het handigst.
Met een account kunt u gebruikmaken van alle online Microsoft-diensten zoals mail
en online opslag van gegevens.

Gebruikersaccount
Beschikt u over Windows 8? Dan kunt u uw Microsoft-account ook gebruiken als
gebruikersaccount. Voorheen kon u een dergelijk account alleen lokaal aanmaken.
Met een gebruikersaccount kunt u een computer delen met verschillende personen
en toch beschikken over uw eigen bestanden en instellingen. Elke gebruiker heeft
met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, toegang tot zijn of haar
gebruikersaccount. Ook is het mogelijk een algemeen gastaccount aan te maken
met beperkte toegang. Dat wil zeggen dat het voor een gastgebruiker bijvoorbeeld
niet mogelijk is software te installeren of te verwijderen. Zo kunt u met een gerust
hart de visite achter uw pc laten kruipen.
Tijdens de installatie van Windows 8 wordt u gevraagd wat voor soort account u wilt
gebruiken. U kunt deze stap gerust overslaan en op een later tijdstip een account
aanmaken. Maar het is voor u wel belangrijk de verschillen tussen de accounts te
kennen.
In Windows 8.1 kunt u eigenlijk alleen nog inloggen met een Microsoft-account.

Waarom een Microsoft-mailadres?
Een mailadres van Microsoft kunt u als vast e-mailadres gebruiken, maar kan
ook handig om naast uw vaste e-mailadres te hebben. U kunt hem dan bijvoorbeeld
gebruiken voor prijsvragen waarbij u een e-mailadres moet opgeven.

Eventuele spam komt dan in uw Microsoft-inbox terecht waardoor u uw vaste
mailbox schoonhoudt.
Stap 1: Registreren
Om een Microsoft-account aan te maken moet u zich registreren.


Ga naar deze pagina van Outlook.com om een nieuw mailadres aan te vragen.

Stap 2: Mailadres kiezen






U moet nu een vragenlijst met persoonsgegevens invullen. In de komende
stappen lopen wij door de diverse handelingen heen.
In het eerste gedeelte vult u uw naam en dergelijke in.
Eronder kiest u welk mailadres u wilt gebruiken. Dat zal eindigen op
@outlook.com.
Typ een wachtwoord in en herhaal dat ter bevestiging.

Stap 3: Vervolg van de vragenlijst
Nu komt er een deel met aanvullende persoonlijke gegevens zoals uw mobiele
telefoonnummer, die worden gebruikt om uw account te beveiligen. Vul die ook in
zoals wordt gevraagd. Als uw account bijvoorbeeld wordt gehackt, dan kan
Microsoft u een code sturen per sms op spraakoproep om uw account weer veilig te
stellen.
Stap 4: Code invoeren
Om misbruik te voorkomen, moet u nu een code overtypen. Die code kan slecht
leesbaar zijn. U kunt een andere opvragen door te klikken op Andere tekens . De
knop 'Audiobestand' kunnen wij niet aanraden, dat is een amper te volgen Engelse
stem. Als u de code goed hebt overgetypt, klikt u op Account maken om verder te
gaan.
Stap 5: Afmelden
U komt nu op een startscherm van het mailprogramma Outlook.com. Indien u zich
wilt afmelden, klikt u rechtsbovenin op het gedeelte met uw naam en klikt u in het
vak dat openspringt op Afmelden.
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