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office 2016 niet meer geactiveerd - reactivatie - na update windows 10

Je hebt een geactiveerde office 2016 die altijd goed werkt en plots na update moet je deze opnieuw activeren en het lukt niet meer
met de juist code. Help, hoe komt dit ?
Windows 10 onthoudt altijd de key van iedere office die op je systeem geïnstalleerd is, door een update van windows, kijkt windows
naar iedere key, ook al is die office ondertussen gede-installeerd. Meestal gaat het over pre installed office, die wij bij
het configureren van het device op het domein, deinstalleren. Deze verloopt na 3 of 6 maanden en daardoor zegt uw device dat office
nog moet geactiveerd worden.
Eerst leg ik uit wat ik bedoel met "verkeerde" office : als je een device koopt staat er meestal al een pre installatie office op uw
device. Dat noem ik dus in mijn uitleg de "verkeerde" office
start cmd in administrator modus
- Ga naar : c:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16
- voor cmd in : cscript ospp.vbs /dstatus
- Je krijgt dan een overzicht van de office producten die op uw windows 10 device zou geïnstalleerd zijn. De "verkeerde"
office die je gede-installeerd hebt, is de oorzaak is van uw activatie probleem en de laatste 5 karakters van die installatiecode
moet je gebruiken in puntje 5.
- Je krijgt een overzicht met op het einde de laatste 5 karakters van de installatie code
- voer volgende cmd instructie uit : cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX (XXXXX 5 karakter van installatiecode die niet gelijk
is van uw office installatiecode, dus dan weet je dat het de installatiecode was van uw "verkeerde" office.
- nu zal uw office terug op geactiveerd staan omdat hij niet meer kijkt naar de "verkeerde" installatiecode
heb je per ongeluk alle codes weg gedaan, dan moet je gewoon uw office 2016 opnieuw activeren en dit zal zonder problemen
lukken.
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