Office 2007 problemen
Vista + Office 2007 + IExplorer 7
-

DOC en DOCX: opent zonder problemen

-

PPT en PPTX: opent maar met lege slide

-

XLS en XLSX: opent maar met warning

NB. Windows Vista + Office 2007 + Firefox 2.0.0.11: alles OK
Vista + Office 2007 + Office 2007 SP1 + IExplorer 7
Alle bestanden openen zonder problemen

Windows XP + Office 2007 + IExplorer 7
-

DOC en DOCX: opent zonder problemen

-

PPT en PPTX: opent maar met lege slide

-

XLS en XLSX: opent maar met warning

NB. Windows XP + Office 2007 + Firefox 2.0.0.11: alles OK

Windows XP + Office 2007 + Office 2007 SP1 + IExplorer 7
Alle bestanden openen zonder problemen

Windows XP + Office 2003 + IExplorer 7
-

DOC: opent zonder problemen

-

DOCX: als compatibility pack niet geïnstalleerd staat, komt hij erom vragen:

Dan word je naar de Microsoft site gebracht en kan je de pack installeren
(27,5 MB) (je moet eerst wel alle high priority updates van Microsoft update al
geïnstalleerd hebben).
“By installing the Compatibility Pack in addition to Microsoft Office 2000,
Office XP, or Office 2003, you will be able to open, edit, and save files using
the file formats new to Word, Excel, and PowerPoint 2007. The Compatibility
Pack can also be used in conjunction with the Microsoft Office Word Viewer
2003, Excel Viewer 2003, and PowerPoint Viewer 2003 to view files saved in
these new formats. For more information about the Compatibility Pack, see
Knowledge Base article 924074.”
Als deze pack geïnstalleerd staat (je moet een legale windows/office
hebben en administrator rechten op je pc), dan open de bestanden zonder
problemen.
-

PPT: opent zonder problemen

-

PPTX: opent zonder problemen (mits compatibility pack tevoren geïnstallleerd,
samen met word)

-

XLS: opent zonder problemen

-

XLSX: opent maar met warning (mits compatibility pack tevoren geïnstallleerd
werd, zie hierboven bij word)

NB. Windows XP + Office 2003 + Office 2007 Compatibility pack + Firefox
2.0.0.11: alles OK

Windows XP + Office 2003 + IExplorer 6
-

DOC: geen problemen

-

DOCX: als compatibility pack niet geïnstalleerd, komt hij er niet om vragen. De
enige optie die men heeft is 'opslaan' of 'cancellen'. Indien men het
document opslaat en het daarna vanuit Windows Verkenner probeert te
openen, verschijnt er een dialoogscherm:

Kies de eerste optie: 'Use the Web service to find the appropriate program.
Dan wordt je naar de Microsoft site gebracht en kan je de pack installeren
(27,5 MB).
(je moet eerst wel alle high priority updates van Microsoft update al
geïnstalleerd hebben).
“By installing the Compatibility Pack in addition to Microsoft Office 2000, Office
XP, or Office 2003, you will be able to open, edit, and save files using the file
formats new to Word, Excel, and PowerPoint 2007. The Compatibility Pack can
also be used in conjunction with the Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel
Viewer 2003, and PowerPoint Viewer 2003 to view files saved in these new

formats. For more information about the Compatibility Pack, see Knowledge
Base article 924074.”
Als pack geïnstalleerd staat (je moet een legale windows/office hebben en
administrator rechten op je pc), dan openen de documenten zoals het moet.
-

PPT: geen problemen

-

PPTX: opent met alle slides (compatibility pack tevoren geïnstallleerd, samen
met word)

-

XLS: geen problemen

-

XLSX: opent maar met warning (compatibility pack tevoren geïnstallleerd,
samen met word)

NB. Windows XP + Office 2003 + Office 2007 Compatibility pack + Firefox
2.0.0.11: alles OK

