Ondersteuning

Waarom Ubuntu?

Je hebt je keuze gemaakt. Je bent nu
één van de gebruikers van Ubuntu,
het meest populaire vrije
besturingssysteem.

Er zijn geen virussen voor Ubuntu.

Nu wil je weten hoe je programma's
installeert, filmpjes en muziek kan
afspelen, en spelletjes kunt spelen?

Ubuntu en de software die erop draait
zijn gratis en vrij, ook in de toekomst.

Geen probleem!
We hebben een speciale website voor
je gemaakt waar je heel veel
informatie kunt vinden:
http://wiki.ubuntu-nl.org
Lukt iets niet, of heb je vragen? Plaats
dan een bericht op het forum:
http://forum.ubuntu-nl.org
Of live via de chat:
http://chat.ubuntu-nl.org
Wil je liever dat iemand bij je in de
buurt je helpt? Neem dan contact op
met een vrijwilliger:
http://kaart.ubuntu-nl.org

Ubuntu is sneller en stabieler dan
Windows.

Ubuntu werkt ook op minder recente
computers prima, in tegenstelling tot
Windows Vista of Windows 7.
Ubuntu kan goed overweg met
Windows documenten.

Waarom Gratis?
Canonical is een bedrijf dat betaalde
technische ondersteuning levert voor
Ubuntu. Een deel van de inkomsten
hiervan wordt weer geïnvesteerd in
de verdere ontwikkeling van Ubuntu.
Naast werknemers van Canonical
werken er wereldwijd vele vrijwilligers
mee aan de ontwikkeling van Ubuntu.
De vrijwilligers van Ubuntu-NL helpen
met promotie, ondersteuning en
ontwikkeling omdat ze Ubuntu als
product, en de achterliggende filosofie
van vrije software, waarderen.

Waarom jezelf
blootstellen aan de
gevaren van internet
als er een veilig
alternatief is?

Herstel uw pc

Installatie

Er is namelijk een veilige en snelle
vervanger voor Windows: Ubuntu.
Gratis te downloaden en installeren,
nu en in de toekomst.

Stop de cd in je computer, en start
deze opnieuw op.
Kies in het keuzescherm “Ubuntu
uitproberen zonder te installeren”.

Met Ubuntu kan je veilig surfen en
internetbankieren, wetende dat je
geen gevaar loopt op aanvallen van
hackers, virussen en spyware.

Wat je nu zie is een Ubuntu-demo
vanaf de cd. Deze is trager dan een
echte installatie, maar het geeft een
goede indruk. Werkt Ubuntu naar
behoren, start dan opnieuw op en kies
deze keer voor “Installeer Ubuntu”.

Helemaal geweldig is natuurlijk dat bij
Ubuntu duizenden programma's
eenvoudig zijn toe te voegen. Geheel
vrij en gratis!

Beantwoord de vragen, en ga als de
installatie klaar is naar de volgende
website om het netjes af te maken:

Download Ubuntu

wiki.ubuntu-nl.org/DirectDoen

Start je pc op, en ga naar:
ubuntu-nl.org/getubuntu/download
en klik op 'start download'.
Tijd voor een kop thee of koffie.
Is het internet erg traag? Bestel dan
een gratis cd:
www.ubuntu.com/getubuntu

CD Branden
Nu je Ubuntu hebt gedownload moet
deze nog op cd gebrand worden.
Weet je niet hoe? Dan is hier de
benodigde informatie te vinden:
wiki.ubuntu-nl.org/UbuntuBranden

Klaar!

