Computer Club Swalmen

DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 09.00-19.00 uur
za
van 09.00-16.00 uur
Telefoon
Fax

0475-407120
0475-407121

http://www.cube.nl
http://www.cube.nl
info@cube.nl
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS

Januari / Februari 2013

Computer Club Swalmen
Meander 44
De CalCuluS januari / februari
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Computer Club Swalmen

Kerkstraat 17
6042 LK Asenray-Roermond
Tel. 0475-691397
Fax.0475-691897
E-Mail: info@spa-roermond.nl
Website: www.spa-roermond.nl

Voor al uw softsoft- en hardware !!
— Spel
— Zakelijk
— Educatief

Computers —
Onderdelen —
Printers —

Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen.
DAGELIJKS GEOPEND VAN 13.00 - 20.30 UUR.
ZATERDAGS VAN 10.00 - 16.00 UUR.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di / Vr. 10.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur

De CalCuluS januari / februari

2013

Pagina 2

De CalCuluS januari / februari

2013

Pagina 19

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

TIPS.

Colofon

Als u een bijlagen met de extensie .exe doormailt, is de kans
groot dat die wordt geweigerd omdat er mogelijk een virus inzit.
U kunt dat omzeilen door de extensie te wijzigen in bijvoorbeeld .txt. Uiteraard moet de ontvanger de extensie dan weer
terugzetten naar .exe.
Dat gaat als volgt, open de verkenner, druk zonodig even op de
ALT-toets, ga naar het menu Extra, kies Mapopties en open
het tabblad Weergave. Verwijder het vinkje bij Extensies voor
bekende bestanden verbergen en bevestig met Ok. Rechtsklik nu op het betreffende bestand en kies Naam wijzigen,
waarna u .exe in bijvoorbeeld .txt verandert of omgekeerd.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
26e Jaargang Januari / Februari 2013
Verspreiding:
Mevr. Munnichs

Sinds kort kunt u in Gmail een persoonlijke foto als thema invoegen. Nadat u bent ingelogd, klikt u op het tandwielpictogram om
naar de Instellingen te gaan. Daarna kiest u het tabblad
Thema’s en u kunt onderaan bij de Aangepaste thema’s kiezen tussen Licht of Donker.
Wanneer u een keuze hebt gemaakt, opent zich een venster
waarin u de bron van uw eigen foto’s kunt selecteren. Eventueel
kunt u ook het internetadres van een afbeelding op het web invoeren.
De CalCuluS januari / februari

2013
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl

Met Windows Installer CleanUp Utility, te downloaden op:
www.softpedia.com/get/Security/Secure-cleanUpUtility.shtml haalt u hardnekkige bestanden weg, zodat u kunt
beginnen met een schone lei. Soms blijven er na de deïnstallatie
toch nog restanten achter in het centrale register, wat de nieuwe
installatie van dezelfde software in de weg staat.
In Windows 7 wijzigt u de bureaubladpictogrammen door met de
rechtermuisknop op het bureaublad te klikken zodat u bij de
functie Aan persoonlijke voorkeur aanpassen kunt. Daarna
kiest u links Bureaubladpictogrammen wijzigen.
In het volgende venster selecteert u een pictogram en daarna
klikt u op de knop Ander pictogram, zodat u naar het nieuwe
pictogram kunt bladeren. Om het pictogram van één individuele
map of bestand te wijzigen, klikt u met rechts op de map of dat
bestand en kiest u voor Eigenschappen. In het tabblad Aanpassen kunt u dan ook het nieuwe pictogram selecteren.

Oplage:
110 Exemplaren

Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

Arno Cretz

Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

CLUBAVONDEN
3
7
7
4
2
6
5
3

januari
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober

LIDMAATSCHAP

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Voor de leden die hun contributie voor 2013 betaald hebben zit in dit boekje het lidmaatschapskaartje voor 2013.
Leden die op de clubavond
van december zijn geweest
hebben daar hun pasje voor
2013 ontvangen.

Ledenvergadering.
21

maart

2013

12 MEI 2012
Bent u ook meegeweest ?

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
De CalCuluS januari / februari

Swalmen

2013

Wilt u ook graag een foto- en
film DVD van deze dag?
KIJK DAN OP PAGINA 5.
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TE LEEN.

Computer
Outlet
Roermond

Het bestuur stelt leden in de gelegenheid om diverse PC-bladen
te lenen.
Deze bladen mogen niet zonder toestemming meegenomen worden. Men mag deze wel meenemen als dit
kenbaar is gemaakt aan een van de bestuursleden die aan
de bestuurstafel zitten.

De winkel voor:
-

HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
Het bestuur van de Computer Club is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is toch niet zo dat deze er niet zijn want dan
worden het donkere jaren voor een gezonde vereniging.
Mochten er dan toch nog mensen zijn die dat willen voorkomen
laat deze zich dan even melden bij een van de bestuursleden.
Veel werk is het niet en een zware taak al helemaal niet, maar
ze moeten er wel zijn.
Ook zijn we altijd nog op zoek naar enkele mensen die mee willen helpen bij het maken van het clubblaadje en eventueel bij
het vernieuwen en bijhouden van de internetsite.
Veel kennis is hiervoor niet nodig alleen maar wat vrije tijd.
Het is tegenwoordig gemakkelijk om bestanden uit te wisselen
via internet, dus bijna alles kan thuis gedaan worden.
Gaarne reacties.
OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle informatie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
De CalCuluS januari / februari
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Onderdelen:
Randapparatuur:
Software:
Reparaties:

Nieuwe Computer Systemen
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00-18.00 uur.
Zaterdag 10.00 –17.00 uur.

Computer Outlet Roermond
Scheepvaartweg 27
6041 TE Roermond
Tel. 0475-333401
Fax. 0475-333415

BESTE SERVICE
BESTE PRIJZEN
Wij bevinden ons achter
de parkeerplaats van het
Outlet Center Roermond.

CONTRIBUTIE 2013
Op verzoek van de penningmeester, zie verslag Algemene Leden
Vergadering 24 maart 2011, worden de leden die geen automatische opdracht hebben gegeven, verzocht de contributie voor 31
december 2012 te voldoen.
Bij de leden die een automatische opdracht hebben afgegeven
wordt de contributie in december afgeschreven.
Leden die geen automatische opdracht hebben gegeven kunnen
de contributie van € 15,= overmaken naar de Rabobank op rekeningnummer 1503.47.480 of men kan contant betalen op de
clubavond.
Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam en lidnummer bij de betaling.
Voor leden waarvan wij nog geen automatische opdracht hebben, zijn machtigingsformulieren verkrijgbaar op de clubavond.
De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2012.
Het bestuur
De CalCuluS januari / februari

2013
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APPCLEANER.

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

Hoe langer u uw pc gebruikt, hoe meer ballast zich opstapelt,
tijdelijke bestanden (die niet zo tijdelijk blijken to zijn), cookies,
geschiedenis, logs en andere bestanden van allerlei applicaties,
met AppCleaner ruimt u dat allemaal snel weer op.
U vindt het gratis AppCleaner op:
http://client.updatestar.com/en/appcleaner/download
De installatie hebt u in een oogwenk voor elkaar. Start u de tool,
dan belandt u standaard op het tabblad Schoonmaker, Applicaties. Het is de bedoeling dat u hier een vinkje plaatst bij de
items die u opgeruimd wilt zien.
Open ook even de andere tabbladen binnen de schoonmaakdivisie, Browsers, Register en Windows. U zult merken dat er bij
sommige items een gevarendriehoekje verschijnt zodra u die selecteert. U krijgt dan nuttige feedback als u de muisaanwijzer
even boven zo'n driehoekje houdt. Hebt u alle gewenste items
aangevinkt, druk dan op de knop Analyseren.
Na afloop van de analyse leest
u hoeveel schijfruimte het opruimen van elk onderdeel u zal
opbrengen. Een geel driehoekje hier betekent dat niet
alle bestanddelen kunnen worden opgeruimd omdat ze door
andere processen in gebruik
zijn.
Druk op de knop Schoonmaken om de items op te ruimen. Antwoord bevestigend op de (eventuele) vraag of u een back-up wilt
maken van registeronderdelen die AppCleaner zal verwijderen.
Die back-up kunt u dan in een reg-bestand bewaren, zodat u de
wijzigingen via een dubbelklik op dat bestand alsnog kunt terugdraaien.
Vooraf een systeemherstelpunt maken is hoe dan ook aanbevolen. Niet onbelangrijk ook, via het tabblad Opties bepaalt u hoe
grondig AppCleaner vrije schijfruimte moet verwijderen en op
welke schijven. In principe volstaat de snelle methode, een keer
overschrijven. Merk op dat u op de tabbladen Negeren en Gebruikersbestanden kunt instellen welke bestanden AppCleaner
met rust moet laten dan wel ook moet meenemen tijdens zijn
schoonmaakoperatie.

Leden die graag in een groepje een bepaald programma onderling willen behandelen kunnen dit even kenbaar maken aan het
bestuur. De beamer staat dan klaar.

De CalCuluS januari / februari
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BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;

voorzitter@swalmencomputerclub.nl
penningmeester@swalmencomputerclub.nl
secretaris@swalmencomputerclub.nl
kevin@swalmencomputerclub.nl

Wil men de helpdesk iets vragen, mail dan naar onderstaand Email adres en men krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Vermeld in het mailtje even uw lidnummer en telefoonnummer.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

25 Jaar Computer Club.
Op 12 mei werd een uitstapje
gemaakt omdat de vereniging
in 2012 het 25 jarig bestaan
vierde. Diverse mensen die
zijn mee geweest worden
hierbij in de gelegenheid gesteld om in het bezit te komen
van een foto- en video DVD.
Mocht u hier belangstelling
voor hebben stuur dan even een e-mailtje naar onderstaand
adres arno@swalmencomputerclub.nl
Zet in uw mailtje even uw naam, lidnummer en telefoonnummer
zodat wij contact met u kunnen opnemen.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS januari / februari

2013
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GRATIS RODE OGEN VERWIJDEREN.
Als u merkt dat op de foto’s van bijvoorbeeld een feestje mensen
rode ogen hebben, kunt u dit corrigeren met een fotobewerkingsprogramma. Dit kan een tijdrovend karwei zijn, maar dat
hoeft niet. S10 RedEyes is een handig programmaatje met
slechts één doel, het verwijderen van rode ogen.
De truc wordt eenvoudig en snel uitgevoerd, zonder ingewikkelde instellingen. Gebruik het menu File/Open en selecteer het
fotobestand dat u wilt bewerken.
U kunt de foto ook naar het S10 RedEyes venster slepen. Klik
met de linkermuisknop op een van de rode ogen. Er wordt nu
een vergroting getoond waarmee u het oog arceert. De roodhuid
wordt direct verwijderd. Herhaal dit voor het andere oog en
eventueel nog bij andere personen op de foto. Met File/Save
bewaart u de foto.
LET OP, hierbij wordt het originele bestand overschreven, de
optie File/Save as heeft daarom de voorkeur, omdat daarbij
een kopie van het originele blijft bestaan.
Het is te downloaden op: www.s10soft.com

Computer Club Swalmen
wenst u een
prettig kerstfeest
en een
voorspoedig 2013
De CalCuluS januari / februari 2013
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Wees alert op wijzigingen.
De handelingen die je op de website van je bank moet uitvoeren
voor bijvoorbeeld geld overmaken, verlopen volgens een vast
stramien. Wanneer er in deze stappen iets gebeurt dat afwijkt
van de normale procedure, stop je het beste met internetbankieren en scan je jouw pc.
Een afwijking kan zijn dat de wachttijd na het invoeren van je
authenticatiegegevens ongewoon lang is, of dat er nogmaals om
het invoeren van deze gegevens wordt gevraagd. In dat geval
kan je pc besmet zijn met malware.
Telefonische phising.
Naast het sturen van phishingmails komt tegenwoordig het phishen per telefoon steeds vaker voor. Je wordt gebeld door iemand
die zich voordoet als medewerker van Microsoft. Deze persoon
beweert dat zij hebben geconstateerd dat er iets mis is met jouw
pc en dat zij je gaan helpen dit op te lossen. Zij willen dan dat je
je computer opstart en wat handelingen uitvoert. Ze installeren
vervolgens een programma op je computer dat alles wat je doet
registreert. Een veelgebruikt nummer waarvandaan dit soort telefoontjes worden gepleegd is 0014259053074.
Ook kunnen mailtjes binnenkomen met de melding van het Politievirus, open deze nooit maar verwijder ze meteen.
Ook kun je gebeld worden door zogenaamde medewerkers van
je bank om te melden dat er iets mis is met je rekening. Je kunt
in allebei deze gevallen het beste het gesprek zo snel mogelijk
beëindigen. Geef in elk geval nooit je inloggegevens, codes, rekeningnummer en dergelijke af.
Veilig betalen met iDeal.
Bij het internetshoppen krijg
je verschillende mogelijkheden om je goederen af te
rekenen. Wanneer de internetwinkel iDeal als betaalmogelijkheid biedt, maak je bij voorkeur hiervan gebruik. Betalingen middels iDeal verlopen namelijk altijd via je eigen bank,
waardoor je dit in een vertrouwde omgeving doet. Bovendien
biedt menige internetwinkel extra voordeel wanneer je je spullen
met iDeal afrekent.
Kijk voor meer informatie op www.ideal.nl
De CalCuluS januari / februari

2013
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Geachte Leden,
Op donderdag 21 maart 2013 hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering in Gemeenschapshuis De Robijn gelegen Molenweg 3 te
Swalmen.
De vergadering begint om 20.00 uur (alleen toegang met ledenpas).
AGENDA
1.
Opening / Mededelingen door de voorzitter.
2.
Verslag vergadering 22-03-2012 (zie CalCuluS mei/juni 2012).
3.
Verslag secretaris.
3a. Verslag penningmeester.
4.
Dechargering penningmeester en bestuur.
5.
Benoeming kascontrolecommissie.
PAUZE
6.

7.
8.

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend is:
Herkiesbaar
Kelly Koolen
Arno Cretz
Niet herkiesbaar
Rondvraag.
Sluiting.

Uit het huishoudelijk reglement:
Artikel 2. Bestuursverkiezing.
1.
2.

Voor de invulling van een vacature kunnen, zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld.
Kandidaatstelling door de leden gebeurt door schriftelijke opgave van naam en adres van gestelde kandidaat aan het bestuur en is voorzien van een door de kandidaat ondertekende
bereidverklaring om bij de verkiezing de vacature te vervullen.
Deze opgave moet minimaal 48 uur voor de aanvang van de
vergadering bij de secretaris Kelly Koolen, Slabberskamp 26
6071 HJ Swalmen zijn.
De verslagen met betrekking tot de vorige vergadering liggen
voor een ieder ter inzage vanaf 19.30 uur.
Het Bestuur

De CalCuluS januari / februari
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PC DECRAPIFIER.
Als u een nieuwe pc of laptop koopt zit deze meestal volgestouwd met allerlei voorgeïnstalleerde software van de fabrikant.
Vaak zijn dit onnodige programma's die u niet wilt.
Weg ermee dus!
PC Decrapifier helpt om op een makkelijke manier deze software van een nieuwe computer te verwijderen.
Nieuwe merk-pc's van bijvoorbeeld Dell, Acer, Asus, HP en andere fabrikanten bieden nooit een schone Windows-installatie aan.
Er zitten al allerlei applicaties voorgeïnstalleerd.
Veel van deze programma's zijn proefversies voor betaalde software, commerciële werkbalken en andere, meestal onnodige,
applicaties waarvoor de fabrikant betaald krijgt om ze erop te
zetten. Deze rommel maakt de pc, ondanks dat hij nieuw is, alweer trager en de harde schijf voller.
PC Decrapifier biedt uitkomst.
Dit schoonmaakprogrammaatjes is speciaal bedoeld voor nieuwe
pc's. PC Decrapifier stelt een lijst samen van potentieel onnodige
software op uw nieuw aangekochte OEM-computer waaruit u
programma's kunt selecteren die u wilt verwijderen. Doe dit met
zorg, want er kunnen ook nuttige programma's tussenstaan. Let
er bijvoorbeeld op dat u niet betaalde versies die geen trials zijn
verwijdert!Zo deïnstalleert PC Decrapifier veel commerciële rotzooi die met uw pc wordt meegeleverd.
Uw pc wordt weer sneller en minder vol. Voordat u PC Decrapifier zijn werk laat doen kunt u een herstelpunt maken. Ook op oude pc's kan PC Decrapifier natuurlijk draaien en soms is het een
en ander vinden.
GRATIS AFHALEN.
Werkende Brother laserprinter HL-4040CN.
Interesse hierin, stuur dan even een mailtje naar:
info@swalmencomputerclub.nl

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS januari / februari
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Trap niet in phishingmailtjes.
Tegenwoordig word je steeds vaker gewaarschuwd voor zogenaamde phishingmailtjes. Dat zijn e-mails die schijnbaar van je
bank afkomstig zijn. Meestal schrijft de oplichter in de e-mail dat
de bank een nieuwe beveiliging gaat invoeren. Als je gebruik wilt
blijven maken van internetbankieren, moet je op het linkje klikken en je gegevens invoeren. Je echte bank zal nooit via e-mail
vragen om gegevens af te staan.
Gebruik een beveiligde verbinding.
Zoals je weet beginnen internetadressen met de code http. Er is
echter een variant die aangeeft dat je naar een beveiligde website gaat. Deze begint met https. Bij het internetbankieren, en
andere pagina's waar je gevoelige gegevens moet invullen, is het
raadzaam altijd gebruik to maken van deze beveiligde verbinding. Je browser geeft op verschillende manieren aan of je op
een beveiligde site bent. In de adresregel zie je doorgaans een
hangslotje en de naam van de website in groene letters. In dat
geval weet je dat alles in orde is. In alle browsers klik je op het
slotje voor extra informatie over de beveiliging. Als de naam bij
het hangslotje niet overeenkomt met jouw bank, ga dan niet
verder en controleer je pc op malware met een virusscanner.
Stel SmartScreen-filter in.
In Internet Explorer zit een optie die je waarschuwt wanneer je
een website wilt bezoeken waarvan bekend is dat deze onbetrouwbaar is, het zogenaamde SmartScreen-filter. Controleer of
deze optie ook in jouw geval is ingeschakeld. Klik op Extra (het
tandwieltje bovenaan) en Internetopties. Klik op het tabblad
Geavanceerd en zoek in de lijst onder Beveiliging naar
SmartScreen-filter inschakelen. Vink deze optie aan als dat
nog niet gebeurd is en sluit het venster met OK.
Als je Firefox gebruikt, klik je op Extra en Opties (XP) of de
oranje knop Firefox, Opties en Opties. Open het tabblad Beveiliging en zorg dat er een vinkje staat bij Gerapporteerde
webvervalsingen blokkeren. Sluit tenslotte het venster met
OK.
Voor gebruikers van Google Chrome, klik je op Google Chrome
aanpassen en beheren (de steeksleutel), Instellingen en Geavanceerde instellingen weergeven. Hier zet je een vinkje
voor Bescherming tegen pishing en malware inschakelen.
De CalCuluS januari / februari
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TIPS VOOR VEILIG INTERNETBANKIEREN.

WINDOWS 7 TIPS.

Houd Windows up-to-date.
Zorg ervoor dat Windows altijd up to-date is. De updates van
Microsoft brengen verbeteringen aan in de beveiliging, en worden regelmatig uitgebracht. Als je dit automatisch laat plaatsvinden, heb je er geen omkijken meer naar. In Windows XP klik je
op Start, Configuratiescherm, Beveiligingscentrum, Automatische updates en Automatisch (aanbevolen). In Windows
Vista en 7 klik je op Start, Configuratiescherm, Beveiliging
(Windows Vista) of Systeem en beveiliging (Windows 7). Automatische updates in- of uitschakelen en kies je in het uitvalmenu voor Updates automatisch installeren (aanbevolen).

Gadgets.
Gadgets zijn handige toepassingen die u op uw bureaublad kunt
plaatsen. Zo is er bijvoorbeeld een klok, informatie over het
weer en een diashow. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Gadgets. Om een gadget aan het bureaublad toe te voegen, sleept u hem vanuit het venster naar het bureaublad. Klik op Meer gadgets downloaden om op de website
van Microsoft naar meer gadgets te zoeken. De kleuren en achtergronden past u aan door met de rechtermuisknop op het bureaublad te klikken en te kiezen voor Aan persoonlijke voorkeur aanpassen. Klik op een visueel element om het bureaublad aan te passen of op Meer thema’s van Internet downloaden om meer thema’s van internet te downloaden.
Zelf een thema maken?
Klik onderin op Bureaubladachtergrond en Bladeren om bureaubladachtergronden te kiezen. Klik op Wijziging opslaan en
op Vensterkleur om de kleur van de vensters aan te passen.
Als u moeite hebt om de minipictogrammen op een groot scherm
te zien, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad en
kiest u Beeld/Grote pictogrammen.

Schakel de firewall in.
Een firewall controleert welke gegevens er in- en uitgaan en
zorgt dat alleen van tevoren opgegeven programma's toegang
krijgen tot internet. In het onderhoudscentrum zie je of de firewall is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, klik je in het Beveiligingscentrum (XP en Vista) of Onderhoudscentrum
(Windows 7) op Windows Firewall. Klik daarna in de linker kolom op Windows Firewall in- of uitschakelen en zet een bolletje voor Ingeschakeld (aanbevolen) (XP en Vista) of Windows Firewall inschakelen (Windows 7). Zorg dat er geen
vinkjes staan voor Alle binnenkomende verbindingen blokkeren, inclusief verbindingen in de lijst met toegestane
programma’s.
Gebruik een actuele virusscanner.
Waarschijnlijk hoeft niemand je meer het belang van een virusscanner uit te leggen. Maak regelmatig een scan van je gehele pc. Doe dit bij voorkeur een keer per week. In de Opties of
Instellingen van iedere virusscanner heb je de mogelijkheid om
aan te geven dat zowel het programma als de virusdefinities automatisch moeten worden geüpdatet. Zet deze functie aan, zodat je altijd verzekerd bent van de meest actuele bescherming.
Wat je vooral niet moet doen is klikken op flikkerende linkjes in
je browser waarin staat dat je een virus zou hebben. Als je op dit
linkje klikt, kom je namelijk helemaal niet uit bij een virusscanner. Vaak is het tegenovergestelde aan de hand, en haal je op
deze manier juist een virus binnen.
De CalCuluS januari / februari
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Taakbalk.
Om een programma aan de taakblak toe te voegen klikt men
met de rechtermuisknop op een programma icoon en kiest men
Dit programma vastmaken aan de taakbalk om het programma permanent op de taakbalk te plaatsen. Ook aan menu
Start kan een programma worden vastgemaakt. Klik daarvoor
met de rechtermuisknop op het programma icoon en kies voor
Aan menu start vastmaken. Het programma komt dan permanent in het eerste venster van menu Start te staan.
Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Eigenschappen. Hier ziet u de instellingen voor de taakbalk en het
Startmenu. Via de instellingen kunt u bijvoorbeeld de locatie van
de taakbalk of de grootte van de pictogrammen wijzigen.
In het tabblad Menu start kunnen instellingen zoals de actie
voor de aan/uitknop worden aangepast en koppelingen en pictogrammen worden verwijderd of toegevoegd. Via het tabblad
Werkbalken kunnen werkbalken worden toegevoegd aan de
taakbalk.
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E-MAIL TIPS.
Automatische handtekening.
De meeste e-mailclients hebben een optie om automatisch een
handtekening onder je e-mail te plakken. Je hoeft dan niet elke
keer zelf een afsluiting van een berichtje te typen. In Gmail klik
je hiervoor rechts boven het tandwielsymbool en kies Instellingen. Klik op Algemeen in het gele kader en ga naar de optie
Handtekening. Plaats hier een bolletje bij de tweede optie. Typ
de gewenste handtekening in het tekstkader en klik onder aan
het gele kader op de knop Wijzigingen opslaan. Bij ieder
nieuw bericht verschijnt automatisch de handtekening onder het
te schrijven mailtje.
Ook in Outlook kun je een eigen handtekening instellen. Klik hier
op het tandwiel en Meer e-mailinstellingen. Kies onder E-mail
schrijven voor Lettertype en persoonlijke e-mailafsluiting
voor berichten. In het vak onder Persoonlijke afsluiting
maak je het gewenste stukje tekst. Als je klaar bent, klik je op
Opslaan.
In Windows Live Mail klik je tenslotte op de blauwe knop linksboven, Opties en Mail. Op het tabblad Handtekeningen klik je
op de knop Nieuw. Je typt je handtekening in het vak achter
Tekst en sluit af met Ok.
E-mailadressen verbergen.
Als je een e-mail naar een groep mensen wilt sturen, doe je er
verstandig aan om de adressen van die ontvangers onzichtbaar
te maken. Zo voorkom je dat deze mensen elkaars adres kunnen zien en de functie Allen beantwoorden kunnen gebruiken.
Doe dit door de gewenste adressen niet bij Aan te zetten, maar
bij BCC. Bcc betekent Blind Carbon Copy en is in ieder mailprogramma te gebruiken. Soms moet je een extra optie aanzetten
om dit veld zichtbaar te maken.
In Outlook klik je boven het veld Aan op CC en BCC.
In Gmail heet de optie BCC toevoegen.
In Windows Live Mail vind je een linkje mat de naam CC en BCC
weergeven.
In het Bcc-veld kun je gewoon de namen of adressen invoeren
van de mensen die je de mail wilt sturen. Deze mensen zullen
elkaars adres dan niet meer zien. De rest van de mail maak je
zoals je gewend bent.
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Nieuwe achtergrond voor je e-mail.
Gmail en Outlook zien er wat saai en zakelijk uit met hun smetteloos witte achtergrond. Hier kun je gelukkig zelf wat aan doen.
Log in op Gmail en klik op het tandwieltje Instellingen. In het
uitvalmenu kies je Thema’s. De achtergrondkleur pas je aan
met een van de Kleurenthema’s.
Wil je liever een mooi plaatje als achtergrond, dan kies je een
van de HD-thema’s, Aangepaste thema’s of Klassieke
thema’s. Door bij Kleuren-thema’s te kiezen voor Licht zet je
alles weer terug naar de oude instelling.
Bij Outlook heb je minder mogelijkheden om je leesvenster te
verfraaien. Na een klik op het tandwieltje naast je naam krijg je
de mogelijkheid om de standaard blauwe kleur te veranderen in
een van de elf andere kleuren.
Afbeelding toevoegen in Gmail bericht.
In G-mail is het niet mogelijk om in het tekstvak van het emailbericht een afbeelding te plaatsen. Je kunt deze wel als bijlage meesturen, maar dan moet de ontvanger deze apart openen. Met een handig trucje is het wel mogelijk om een afbeelding in het tekstvak te plaatsen. Stel op de gebruikelijke manier
een nieuw e-mailbericht op in Gmail. Zoek op een nieuw tabblad
van je browser naar een afbeelding die je wilt plaatsen, of open
een afbeelding op je computer. Klik met je rechter muistoets op
de gewenste afbeelding en kies voor (Afbeelding) Kopiëren.
Als je een afbeelding bekijkt die op je eigen pc staat, moet je de
afbeelding selecteren en kopiëren met het programma waarin je
de foto bekijkt. Keer vervolgens terug naar Gmail en je bericht.
Klik op de rechter muistoets en kies voor Plakken. Het plaatje
staat nu in de tekst van het e-mail bericht.
Adres blokkeren in Outlook.
Als je van een bepaald e-mailadres veel spam krijgt, is het verstandig om dit adres te blokkeren.
Klik aan de rechterkant op het tandwiel en kies voor Meer emailinstellingen. Klik daarna onder Ongewenste mail voorkomen op Veilige en geblokkeerde afzenders. Kies in het volgende venster voor Geblokkeerde afzenders. Typ in het tekstvak onder Geblokkeerd e-mailadres of domein het e-mail adres
van de persoon die je wilt blokkeren en klik op Aan lijst toevoegen.
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