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Wat is nieuw in Windows 10 2020H2?
 Ger Stok

Microsoft brengt twee maal per jaar een nieuwe versie van Windows 10 
uit. In het voorjaar was dat de versie 2020H1 (2020 eerste halfjaar)

ook wel versie 2004. De uitroldatum van deze nieuwe versie is nog niet 
bekend, maar de verwachting is dat dit in november gaat gebeuren.

De laatste maanden is de nieuwe versie door een grote groep 
Insiders uitgebreid getest. Microsoft is er alles aan gelegen om 
de debacles bij het uitbrengen van eerdere versies te voor‐
komen. Ik vertrouw er dan ook op dat ze ons deze keer be‐
spaard blijven.
Wederom is de focus op stabiliteit en veiligheid, met hier en 
daar een cosmetische aanpassing. Dus geen lancering van 
killer‐apps of nieuwe functionaliteit. Maar er zijn wel een 
aantal zaken die in het oogspringen. Ik laat ze hier de revue 
passeren.

Startmenu
Het startmenu heeft een aangepast design, de apps hebben 
geen blokachtergrond meer, wat tot een rustiger beeld leidt. 
De tegels hebben een licht transparante achtergrond. En 
natuurlijk is er een ook weer een lichte en donkere modus 
beschikbaar

Edge‐browser
De nieuwe Edge‐Chromiumbrowser is in de voorbije maanden 
bij een aantal gebruikers al aangeboden als update.
Heb je hem nog niet gekregen ... geen nood. In de nieuwe 
versie is deze nu voorgeïnstalleerd en is hij de stan daard 
browser geworden.
Voor het omschakelen naar een andere openstaande app of 
programma maken velen gebruik van de Alt + Tab‐toetscom‐
binatie. Dit werkt nu ook binnen Edge, dus je kunt hiermee 
tussen openstaande Tabbladen schakelen.

Als je werkt met een Microsoft‐account en tevens gebruikmaakt 
van de Jouw telefoon‐app, het Microsoft 365‐pakket of een 
Xbox, worden bij de installatie direct de desbetreffende app‐
iconen op de taakbalk geplaatst. Daarnaast is de synchronisatie 
tussen de apparaten onderling verder verbeterd. Je kunt nu op 
de telefoon of tablet in de Edge‐browser gebruikmaken van 
dezelfde instellingen/favorieten, enz., als op de desktop. 

Hybride computers
Heb je een Windows‐computer die niet alleen als laptop maar 
ook als tablet dienst kan doen, dan moest je bij het om‐
schakelen naar de andere modus deze overgang bevestigen. 
Dat gaat nu automatisch, zonder tussenkomst van de gebrui‐
ker. Als de voorgestelde automatische omschakeling je niet 

bevalt, dan kun je via Instellingen 
> Systeem > Tablet nog diverse 
aanpassingen maken. 

Onder de motorkap
Jarenlang was de meestgebruikte 
refreshrate voor monitoren 60 Hz. 
Er zijn volop beeld schermen te 
koop die een hogere refreshrate 
bieden: 120 Hz., 144 Hz. en zelfs 

nog hoger. Deze zijn vooral 
in trek bij gamers. In In‐
stellingen kunnen nu ook 
deze zaken aangepast 
worden.
Het Configuratiescherm 
raakt steeds verder in on‐
genade. Steeds meer func‐
tionaliteit wordt over    gezet 
naar Instellingen. 
Gege vens over het systeem 
zijn verplaatst en nu te 
vinden onder Instellingen > 
Systeem. Handig is dat je 

de gegevens nu kunt kopiëren en plakken als tekst. 
Recent toegevoegd in Skype: Nu vergaderen. Dat lijkt te zijn 
bedoeld als tegenhanger van Zoom, Jitsi en andere handige 
digitale ontmoetingsplekken in deze Covid‐19‐tijd. Zie het 
maar als de particuliere versie van Microsofts eigen Teams.

Door het late toevoegen is het nog maar de vraag of het bij 
de uitrol nog beschikbaar komt. Microsoft zou Microsoft niet 
zijn als er niet op het laatste moment iets verdween.

Het oude ...                            en het nieuwe startmenu


