
Installatie Windows 2000 server 

Hoe installeer ik Windows 2000 Server? 

 
Boot vanaf W2K3 CD-Rom 



 
Setup controleert de aanwezige hardware 

 
Alleen wanneer je SCSI apparatuur hebt aangesloten die een aparte driver nodig hebben druk je op [F6] 



 
Setup gaat nu een aantal benodigde bestanden laden ter voorbereiding van de installatie 

 
Windows wordt nog niet gestart, de installatie gaat zo beginnen 



 
Druk op [ENTER] om door te gaan (we hoeven niets te herstellen en willen verder met de installatie ipv afsluiten) 

 
Druk op [C] om verder te gaan 



 
Lees de gebruikersovereenkomst en druk [F8] 

 
De installatie gaat uit van een ongebruikte harddisk (bij een reeds gebruikte harddisk kunnen de volgende schermen er anders 
uitzien) 
Druk op [C] om de partitie aan te maken (of [ENTER] om de gehele harddisk te gebruiken (wij kiezen voor [C]) 



 
Geef de grootte van de partitie in Megabyte's aan (4000Mb = 4 Gigabyte) en druk op [ENTER] 

 
druk op [ENTER] om verder te gaan 



 
druk op [ENTER] om de partitie te formatteren, je kan voor een Quick-format kiezen maar de 1e keer is een volledige formattering 
aan te bevelen omdat "slechte" sectoren nu gemarkeerd worden als onbruikbaar (en quickformat doet dit niet) 

 
Het formatteren neemt wel wat tijd in beslag, maar het eind is in zicht 



 

 



 
De pre-installatie gaat nu beginnen, de benodigde bestanden worden geinstalleerd om na de reboot verder in een grafische schil te 
draaien. 

 
Druk nu op [ENTER] of wacht 15 seconden op de reboot 



 
Laat de PC vanaf harddisk opstarten, laat de CD in de drive, er zijn nog bestanden nodig van CD-Rom 

 
Windows wordt gestart 



 
De eerste tekenen van je installatie, maar we zijn er nog niet, nog even geduld 



 

 
Nu begint het 2e gedeelte van de installatie, klik op Next 



 
De apparaten worden geinstalleerd 

 
Klik op Next (eventuele settings kunnen na de installatie ook nog gedaan worden), meestal staan deze settings al zoals je ze 
hebben wilt, doch hier kan je o.a. de datum en/of tijdnotitie aanpassen 



 
Type je naam en/of organisatie gegevens in en klik op Next 

 
Verhoog de waarde van 5 naar 25, zo kunnen er altijd genoeg clients (voor thuisgebruik) aanloggen, klik op Next 



 
Vul de computernaam in en verzin een wachtwoord, dit account is voor de beheerder van de Server 

 
Klik op next, de invulling van dit komt later aan bod, laten we de server voorlopig clean (standaard) houden 



 
Controller de datum en tijd en pas (indien nodig) de tijdzone aan, klik op Next 

 
De installatie zal nu weer verder gaan 



 
Selecteer: Costum settings en klik op Next 

 
Selecteer: Internet Protocol (TCP/IP) en klik op properties 



 
Selecteer: use the following IP Adress + Use the following DNS server addressess 
Neem de gegevens over zoals hierboven of gebruik eigen gegevens (de default gateway in dit voorbeeld is het IP-adres van een 
ADSL-modem), klik op OK en klik op Next 

 
Klik op Next (dit is de 1e server in het netwerk, deze zal later aangemaakt worden om als domaincontroller te fungeren) 



 
Werderom gaat de installatie verder 

 
O.a. het start menu wordt hier aangemaakt 



 
Klik op Finish, de installatie is voltooid, de server zal rebooten 

 
Lijkt me niet zo moeilijk wat hier moet gebeuren 



 
Gebruik hiervoor het eerder aangemaakte wachtwoord 

 
Met dit scherm kan je de server verder inrichten (het start automatisch op), omdat we de installatie clean (standaard) willen afronden 
electeren we: I will configure this server later, en klikken op Next 



 
Sluit het venster, merk op dat midden-onderin een vinkje staat bij: Show this screen at startup 



 
De erver is nu gereed voor gebruik 
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