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Checklist voor het migreren van Windows naar Ubuntu of Debian GNU/Linux.
Kijk op karelzimmer.nl voor deze en andere checklists, scripts, en overige bestanden.
Dit is een invulbare PDF met tekst- en keuzevakken; afdrukken is niet noodzakelijk.
1 Migratie voorbereiden (op Windows)
Download Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, en Google Chrome.
Verbreek de Internet-verbinding, zodat er geen nieuwe e-mails meer binnen kunnen komen.
Verzamel computernaam en gebruikersnamen (zie pagina 4).
Verzamel per gebruiker E-mail-adressen en mail-server-adressen inclusief gebruikersnamen en wachtwoorden, zie pagina 4.
Installeer en start Google Chrome, importeer per gebruiker alles vanuit de huidige browser, en controleer de werking.
Als importeren niet lukt, alles exporteren op alle mogelijke manieren vanuit de huidige browser om later de gegevens alsnog te
kunnen importeren.
Installeer en start Mozilla Firefox, importeer per gebruiker alles vanuit de huidige browser, en controleer de werking.
Als importeren niet lukt, alles exporteren op alle mogelijke manieren vanuit de huidige browser om later de gegevens alsnog te
kunnen importeren.
Installeer en start Mozilla Thunderbird, importeer per gebruiker vanuit het huidig e-mailprogramma de
accountinstellingen,
E-mailmappen,
adresboek, en
agenda, en
controleer de werking.
Als importeren niet lukt, alles exporteren op alle mogelijke manieren vanuit het huidig e-mailprogramma om later de gegevens
alsnog te kunnen importeren.
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1 Migratie voorbereiden (op Windows) - vervolg
Zet een eventuele virusscanner uit of start Ubuntu Live vanaf USB-stick of DVD.
Maak een Windows back-up via kopiëren naar een externe harddisk.
Mijn documenten, etc.
C:\Belastingdienst.
Bureaubladachtergronden.
De aangemaakte GC bestanden
<= XP : C:\Documents and Settings\<Gebruikersnaam>\Application Data\Google
>= W7 : C:\Users\<Gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Google
De aangemaakte FF bestanden
<= XP : C:\Documents and Settings\<Gebruikersnaam>\Application Data\Mozilla
>= W7 : C:\Users\<Gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Mozilla
De aangemaakte TB bestanden
<= XP : C:\Documents and Settings\<Gebruikersnaam>\Application Data\Thunderbird
>= W7 : C:\Users\<Gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Thunderbird
2 Ubuntu of Debian GNU/Linux installeren overweeg dual-boot
Installeer Ubuntu of Debian GNU/Linux Linux volgens de Checklist installatie, met uitzondering van back-up terugzetten..
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3 Migratie uitvoeren (op Ubuntu of Debian GNU/Linux)
De handelingen in dit hoofdstuk dienen per gebruiker te worden uitgevoerd
Zorg dat er geen Internet-verbinding is, zodat er geen nieuwe e-mails kunnen binnenkomen.
Koppel de externe harddisk aan.
Kopieer Mijn documenten, etc.
Kopieer Belastingdienst naar ~/belastingdienst.nl.
Kopieer Bureaubladachtergrond naar ~/Afbeeldingen.
Kopieer de Chrome data naar ~/.chrome, of in ~/.google.
Kopieer de Firefox data naar ~/.mozilla (let op Firefox → firefox), of in ~/.mozilla.
Start Firefox en controleer de werking.
Kopieer de Thunderbird data naar ~/.thunderbird, of in ~/.thunderbird.
Start Thunderbird en controleer de werking (inclusief eventuele Agenda).
Verwijder overbodige Windows-bestanden via Terminalvenster en de volgende opdrachtregel:
find $HOME -iname desktop.ini -delete -or -iname thumbs.db -delete -or -name '*.lnk' -delete -or -iname '*.exe' -delete
Maak verbinding met het Internet, zodat er weer nieuwe e-mails binnen kunnen komen.
Einde checklist, de migratie is voltooid.
Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
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Gebr.# Gebruiker
(bijv. Jan Stek)
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Gebruikersnaam Wachtwoord
(bijv. jan)

BIOS-wachtwoord
Wifi-netwerknaam

1

Netwerksleutel

2

Router IP#

3

Router gebr.nm/ww

4

TeamViewer ID

Gebr./ E-mailnaam
Volg#
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E-mailadres

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Inkomende mailserver
(pop.voorbeeld.com)

Uitgaande mail-server
(smtp.voorbeeld.com)
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