
Mac OS X - ouder dan v10.5 
Automatisch updates installeren 

 
Nederlands 

1. Ga naar het Apple menu en kies voor Systeemvoorkeuren 
 

2. Kies in het verschenen scherm voor Software-update 
 

3. Selecteer automatisch controleren voor updates.  
 

4. U krijgt nu een bericht wanneer de updates klaar zijn om te downloaden en installeren.  
 
Let op: Het is erg belangrijk dat u de updates downloadt en installeert zodra deze 
beschikbaar zijn. 

 
5. U kunt nu het scherm afsluiten. 

 

Engels 
1. Ga naar het Apple menu en kies voor System Preferences. 

 
2. Kies in het verschenen scherm voor Software Update. 

 
3. Selecteer automatisch controleren voor updates (automatically check for updates).  

 
4. U krijgt nu een bericht wanneer de updates klaar zijn om te downloaden en installeren.  

 
Let op: Het is erg belangrijk dat u de updates downloadt en installeert zodra deze 
beschikbaar zijn. 

 
5. U kunt nu het scherm afsluiten. 

 
 

 
 

Mac OS X - v10.5 en nieuwer  
Automatisch updates installeren 

 
Nederlands 

1. Ga naar het Apple menu en kies voor Systeemvoorkeuren 
 

2. Kies in het verschenen scherm voor Software-update. 
 

3. Selecteer automatisch controleren voor updates.  
 

4. Selecteer dat u belangrijke updates automatich wilt downloaden. 
 

5. U krijgt nu een bericht wanneer de updates klaar zijn om te installeren.  
 
Let op: Het is erg belangrijk dat u de updates installeert zodra deze beschikbaar zijn. 

 



Engels 
1. Ga naar het Apple menu en kies voor System Preferences. 

 
2. Kies in het verschenen scherm voor Software Update. 

 
3. Selecteer automatisch controleren voor updates (automatically check for updates). 

 
4. Selecteer dat u belangrijke updates automatich wilt downloaden (download the important 

updates automatically). 
 

5. U krijgt nu een bericht wanneer de updates klaar zijn om te installeren.  
 
Let op: Het is erg belangrijk dat u de updates installeert zodra deze beschikbaar zijn. 

 
6. U kunt nu het scherm afsluiten. 

 
 


