
Installatie en gebruik van Microsoft Virtual PC 

Hieronder volgen de stappen  hoe je Microsoft Virtual PC installeert en hoe je een virtueel Operating System aanmaakt 

 
start de setup door de CD in je CD-speler te doen (als autorun aanstaat, start de PC vanzelf) 

 



 
Klik op Next 

 
Lees de licence agreement en accepteer deze, klik daarna op Next 



 
Vul je username en eventueel je organisation in, type je Product Key in (AAAAA t/m EEEEE is natuurlijk niet de juiste, maar de mijne 
blijft geheim), klik op Next 

 
Wijzig eventueel de locatie waar het programma geinstalleerd dient te worden  
(knop: Change), klik daarna op Install 



 
De installatie loopt 

 
Klik op Finish, Microsoft Virtual PC is nu geinstalleerd, hieronder volgt tevens de uitleg over het gebruik 



 
Dubbelklik op jet icoon op het buroblad (of gebruik het Start-menu) 

 
Klik op New 

 
De wizard om een nieuwe virtuele PC aan te maken opent, klik op Next 



 
Klik op Next, de 2e optie is meer handwerk, en de 3e optie kan gebruikt worden als je al een virtuele PC hebt b.v. opgeslagen op 
andere partitie en/of DVD en die je wilt (her)gebruiken of na een herinstallatie van MS Virtual PC 

 
Geef een naam aan het aan te maken *.vmc bestand, in ons geval XP (zie de handleidingen om een Windows2003 Server / 
Windows XP te installeren), klik op Save 



 
Selecteer het te installeren Operating System (in ons geval WindowsXP) en klik op Next 

 
Hier kan je afwijken van de default instelling, door meer geheugen toe te wijzen, denk er wel aan dit gaat ten kostte van het intern 
geheugen van je eigen PC, om dit programma te gebruiken (zeker als je b.v. Windows2003 erbij gaat gebruiken) is het niet 
onverstandig om over minimaal 1Gb intern geheugen te beschikken, als je voor de default waarde kiest klik dan op Next (de 
afwijking wordt hier niet besproken, doch zal voor zich spreken) 



 
Hier geef je een file (*.vhd) op om een virtuele harddisk aan te maken (eigenlijk is dit niets meer dan een vrij groot bestand, een 
standaard installatie kan al oplopen tot 1,5Gb ruimte), ook hier kiezen we weer voor een nieuwe irtule harddisk, doch een reeds 
bestaande is ook te gebruiken, klik op Next 

 
Geef het een naam en een locatie waar ruimte genoeg is, klik op Next 



 
Klik op Finish 

 
De virtuele PC is nu zichtbaar, klik op start om de virtuele PC aan te zetten 
Zie de overige handleidingen om WindowsXP en Windows2003 Server te installeren, de printscreens zijn gemaakt m.b.v. Microsoft 
Virtual PC omdat anders van een pre-install geen print-screens gemaakt kunnen worden, vanwege de dos-achtige omgeving en het 
niet beschikbaar zijn van het klembord en een tekstverwerker, de opstartschermen van de BIOS kunnen afwijken t.o.v. je eigen 
systeem 
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