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1 Doel 

Middels dit document kunt u uw AirInternet dataverbinding beter beschermen tegen 

excessieve updates van Windows. 

Probleem: De nieuwe updates van Windows 10 zorgen ervoor dat de databundel van 

AirInternet onnodig snel verbruikt wordt. Middels het volgen van onderstaand stappenplan 

minimaliseert u het dataverbruik tijdens het updaten.  

Windows Update Verzendingsoptimalisatie is een functie in Windows 10 waarmee u updates 

en apps kunt installeren via andere pc's in uw lokale netwerk. Nu vraagt u zich wellicht af 

wat het nut is van deze functie. Wel, om te verduidelijken citeren we Microsoft: "Met 

Windows Update Verzendingsoptimalisatie kunt u Windows-updates en Windows Store-apps 

verkrijgen van andere bronnen dan alleen Microsoft. Zo kunt u updates en apps sneller 

verkrijgen als u een beperkte of onbetrouwbare internetverbinding hebt. En als u meer dan 

één pc hebt, kan het de hoeveelheid internetbandbreedte verminderen die nodig is om al uw 

pc's up-to-date te houden. Verzendingsoptimalisatie verzendt ook updates en apps van uw pc 

naar andere pc's in uw lokale netwerk of naar pc's op internet." 

Niet alle computers in uw lokale netwerk zijn afhankelijk van de servers van Microsoft om 

updates binnen te halen. 1 pc is voldoende, de andere apparaten kunnen de updates via het 

lokale netwerk downloaden, wat u uiteraard tijd en bandbreedte kan besparen. 

2 Oplossing 

Windows 10 updates ontvangen via andere pc's in het lokale netwerk 

Bij standaardinstellingen is de functie Verzendingsoptimalisatie geactiveerd. Wenst u dat te 

controleren, of eventueel de instelling er van aanpassen (dat kan ook, zie verderop), doet u 

het volgende: 

 Navigeer naar Start > Instellingen. 

 

 

 

 

Instellingen 
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 In het dialoogvenster dat volgt, klikt, of drukt u op: Bijwerken en beveiligen. 

 

 Bij het volgende dialoogvenster controleert u of Windows updates geselecteerd is in 

de linkerkolom. In het rechtergedeelte klikt u vervolgens op: Geavanceerde opties 

(zie schermafdruk). 
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 Bij de volgende stap, klikt u op: Kiezen op welke manier updates worden geleverd. 
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 U bent nu in het dialoogvenster waarin u kunt controleren hoe de updates worden 

binnengehaald. Zoals eerder aangehaald is de functie Verzendingsoptimalisatie bij 

standaardinstellingen geactiveerd. Wenst u enkel updates te ontvangen via andere pc's 

in uw lokaal netwerk, verplaatst u het bolletje naar: pc's in het lokale netwerk.  
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Standaard is deze optie aangevinkt, deze verzetten naar pc’s in het lokale netwerk. Om ook 

de beschikbare bandbreedte en uploadlimiet in te stellen klikt u vervolgens op Geavanceerde 

opties.  
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Om uw verbinding te beschermen tegen overvloedig dataverbruik raden wij u aan alle 

bovenstaande 3 instellingen op 5 te zetten.  

Door het opvolgen van al deze stappen bent u beter beschermt tegen excessieve updates en 

voorkomt u problemen met uw dataverbruik over AirInternet.  

Succes! 

 


