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 2014
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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 16.00 - 20.00 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
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Colofon
De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
27e Jaargang Januari / Februari 2014
Verspreiding:
Business Post

Oplage:
105 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl
Eindredactie:
Arno Cretz en Huub van Eck
redactie@swalmencomputerclub.nl

CLUBAVONDEN
9
6
6
3

Computer Club Swalmen
wenst u een
prettig kerstfeest
en een
voorspoedig 2014
De CalCuluS januari / februari
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januari
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april

CLUBAVONDEN 2014

2014
2014
2014
2014

9
6
6
3
1
5

Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
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De Algemene Leden Vergadering is op 27 maart 2014.
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TE LEEN.
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.
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
ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.
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.
BESTUURSMEDEDELINGEN.

CONTRIBUTIE 2014
Op verzoek van de penningmeester worden de leden die geen
automatische opdracht hebben gegeven, verzocht de contributie
voor 31 december 2013 te voldoen.

Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Chris Eggels;
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.

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 NL73 RABO 01503.47.480 van Computer Club
Swalmen 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 2013.

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

WAAROM OVERSTAPPEN?

Je downloadt regelmatig films die je niet kunt bekijken omdat de
vereiste codec niet op de computer is geïnstalleerd. Omdat je
geen zin hebt om daarvoor telkens een andere codec te installeren, installeer je VLC Media Player op je pc. Daarvan is bovendien een portable versie die je op een usbstick zet en overal mee
naartoe neemt. VLC Media Player speelt zelfs beschadigde of incomplete videobestanden af.
Indien de Windows Media Player een beschadigd bestand niet wil afspelen, open je het in
de VLC Media Player. Die zal het defect ook
herkennen, maar probeert het bestand te
repareren en in ieder geval het foutloze stuk
goed weer te geven. Er gebeurt dan niets
met het originele bestand.
Je
downloadt
de
pc-versi e
van
www.videolan.org/vlc en de draagbare
versie van www.portableapps.com/apps/
music_video/vlc_portable.

Aankomend voorjaar valt definitief het doek voor Office 2003, de
laatste versie die nog werkt met de klassieke menu's in plaats
van het lint. Een goede gelegenheid om het lint nog eens onder
de loep te nemen.
Waarom zou je eigenlijk overstappen naar een nieuwe versie van
Office als je nog naar volle tevredenheid een oude versie gebruikt? Je kunt natuurlijk de, oudere versies, dus 2003 en eerder, gewoon blijven gebruiken. Volgend jaar april stopt echter de
ondersteuning van Microsoft. Dat betekent dat er geen updates
meer worden uitgebracht, ook niet als er een beveiligingsprobleem wordt gevonden in het pakket. Je
bent daardoor vatbaarder voor malware en
virussen die proberen via Office je computer binnen te dringen. Daarnaast zullen
veel nieuwe functies, zoals ondersteuning
voor docx-bestanden, niet werken.
Als je toch wilt blijven werken met een Officepakket zonder lint, is het veiliger om
een modern alternatief te kiezen zoals Open-office of LibreOffice,
en je oude versie van Microsoft Office te de-installeren.
In de eerste versie van het lint, in Office 2007, vind je links in de
bovenhoek de Office-knop. In de latere versies is deze knop
vervangen door het tabblad Bestand. De functies zijn echter
hetzelfde. Dit tabblad is anders dan de andere tabbladen.
De bijbehorende opties verschijnen namelijk niet in het lint,
maar ze vullen het hele scherm.
Om weer terug te keren naar je document, klik je nogmaals op
deze knop.
Zoals de naam al doet vermoeden, kun je hier terecht voor het
openen, sluiten, opslaan en afdrukken van bestanden. Maar ook
de verschillende instellingen van het programma zijn hier te vinden, onder 0pties (of Opties voor [programmanaam] in versie 2007). Hier stel je bijvoorbeeld de taal in voor de spellingscontrole en de plaats waar je de bestanden standaard wilt opslaan. Onder de functie Geavanceerd vind je nog veel meer instellingen waarmee je de werking van de verschillende onderdelen helemaal naar je eigen hand kunt zetten.

Start de installatie en volg de wizard totdat je bij het venster Onderdelen kiezen bent. Kies het
installatietype Aangepast. Als je
de plug-ins voor webbrowsers wilt
installeren, zet je vinkjes voor Mozilla-plugin en ActiveX-plugin (de
laatste is voor Internet Explorer).
Hierna scrol je naar de Bestandstypeassociaties.
Als je alle bestandstypes met VLC wilt afspelen, zet je een vinkje
voor Audiobestanden en Videobestanden. Anders moet je op
het plus-teken klikken en individuele formaten uitvinken.
Klik op Volgende, Installeren en tenslotte op Voltooien.
De eerste keer dat VLC Media Player opstart, moet je een privacykeuze maken.
Verwijder of behoud de vinkjes voor Media-informatie automatisch ophalen en Regelmatig op VLC-updates controleren en klik op Doorgaan.
De CalCuluS januari / februari
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REGISTER AANPASSEN.
Soms krijg je tips waarvoor je aanpassingen moet doen in het
register. Om die te kunnen uitvoeren, moet je de Register-editor
starten met beheerdersrechten. In Windows Vista en 7 klik je op
Start en vul je in de zoekbalk de term regedit in. In Windows 8
en 8.1 zoek je met behulp van de charm Zoeken in de rechter
balk. Klik met de rechter muisknop in de lijst op regedit en kies
in het snelmenu voor Als administrator uitvoeren. In Windows XP log je in als beheerder en klik je op Start en Uitvoeren. Typ regedit en klik op Ok.
Door onbedoelde wijzigingen in het register kan Windows beschadigd raken, erin werken is dan ook voor eigen risico.
Maak voor dat je begint in ieder geval een back-up van het register. Selecteer in de Register-editor linksboven Deze computer in Windows XP of Computer in Windows Vista, 7, 8 en 8.1.
Klik in het menu bestand op Bestand en Exporteren. Geef het
bestand een herkenbare naam en klik op Opslaan.
De back-up terugzetten gaat op vergelijkbare manier, alleen kies
je nu voor Importeren.

Computer Club Swalmen

Tegels aanpassen in startscherm van Windows 8 en 8.1.
Klik in het startscherm met de rechter muisknop op een tegel.
Onder aan het scherm verschijnt een menu. Met de knoppen
Groter of Kleiner pas je de afmetingen van de tegel aan. In 8.1
kies je, na de rechter muisklik, voor Formaat wijzigen. Daarna
kun je kiezen uit Groot, Breed, Normaal en Klein.
Sommige tegels laten informatie of voorbeelden zien in het vakje. Om dit uit te zetten klik je op Live-tegel uitschakelen. Met
de knop Losmaken van Start, verwijder je de tegel uit het
startscherm. Het programma is dan nog steeds geïnstalleerd en
te gebruiken, maar staat alleen niet meer in het overzicht. Wil je
het programma verwijderen, gebruik dan de knop Installatie
ongedaan maken.
Voorkeursprogramma instellen in Windows XP of hoger.
In Windows kun je zelf instellen welk programma gebruikt wordt
om bepaalde bestanden te openen. Klik met de rechter muisknop
op het bestand dat je wil openen. Kies in het verschenen menu
voor Eigenschappen. Open het tabblad Algemeen en klik achter Openen met op de knop Wijzigen. In Windows XP, Vista en
7 selecteer je onder Aanbevolen programma's (bij voorkeur)
of onder Andere programma's het programma van je keuze.
Controleer of er een vinkje staat in het vak Dit type bestand
altijd met dit programma openen. Zo niet, klik dan in het bijbehorende vakje om de bestanden voortaan altijd met dit programma te openen. Klik op de knop Ok.
Compatibiliteitsmodus in Windows XP en hoger.
Oudere programma’s en games geven vaak problemen als je ze
wilt opstarten op een computer met een nieuwere versie. Klik
met de rechter muisknop op het exe-bestand waarmee je het
spel moet starten. Kies Eigenschappen in het snelmenu. Haal
het tabblad Compatibiliteit naar voren en zet in XP, Vista en 7
een vinkje bij Dit programma in deze compatibiliteitsmodus
uitvoeren. Vervolgens kun je in XP kiezen in het uitvalmenu
voor Windows 95, 98 of ME. In Vista en 7 kies je uit Windows NT
4.0 en Windows XP. Probeer welke optie het beste werkt. Ten
slotte klik je op Ok. In Windows 8 en 8.1 zet je op het tabblad
Compatibiliteit een vinkje bij Dit programma uitvoeren in
compatibiliteitsmodus voor, en kies je in het uitvalmenu een
van de oudere besturingssystemen.
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WINDOWS TIPS.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Apps uitbreiden in Windows 8 en 8.1
Het aanbod aan apps in de Store is afgestemd op de taalinstelling in Windows 8. Heb je alleen Nederlands ingesteld, dan zie je
ook alleen Nederlandse apps. Selecteer dus meerdere talen voor
een groter aanbod aan apps. Verplaats de muisaanwijzer in een
van de twee hoeken aan de rechterkant. Klik in de charmsbalk
op Instellingen en kies PC-instellingen wijzigen. In Windows
8 selecteer je daarna Algemeen en klik je onder Taal op Taalvoorkeuren. Vervolgens kies je Een taal toevoegen. Uit de
mogelijke keuzes selecteer je bijvoorbeeld English. Klik daarna
op Openen en kies de variant van het Engels die je wilt installeren, bijvoorbeeld Engels (Verenigde Staten). Klik tenslotte op
Toevoegen. In Windows 8.1 klik je in de pc-instellingen achtereenvolgens op Tijd en Taal, Regio en taal, Een taal toevoegen, Engels en Engels (Verenigde Staten).
Wanneer je vervolgens terugkeert naar de Store, zul je zien dat
het aanbod aan apps enorm is toegenomen.
Muis voor linkshandigen in Windows XP en hoger.
In Windows is de muis standaard ingesteld voor rechtshandige
mensen. Ben je linkshandig, dan kun je de knoppen eenvoudig
omwisselen. Open het Configuratiescherm. In Vista en hoger
klik je vervolgens op Hardware en geluiden en Muis. Bij Windows XP klik je op Printers en andere hardware en daarna op
Muis. Open nu het tabblad Knoppen. Zet een vinkje voor Primaire en secundaire knop omwisselen en klik op Ok. Vind je
dat de muis te snel of te traag reageert als je moet dubbelklikken, dan kun je aanpassen met de schuifregelaar.
Apps verplaatsen in Windows 8 en 8.1.
De tegels in het startscherm zijn eenvoudig te verplaatsen en
aan te passen. Klik met de linker muisknop op de tegel die je
wilt verplaatsen en houd de muisknop ingedrukt. Sleep de tegel
naar de nieuwe locatie en laat de muisknop los.
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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Geachte Leden,
Op donderdag 27 maart 2014 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 21-03-2013 (zie CalCuluS mei/juni 2013).
3.
Verslag secretaris.
3a. Verslag penningmeester.
4.
Dechargering penningmeester en bestuur.
5.
Benoeming kascontrolecommissie.

PAUZE
6.

7.
8.

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend is:
Herkiesbaar
Piet Raeven:
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
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VIDEO INKORTEN.
Het kan gebeuren dat u slechts een gedeelte van een video
(mp4, avi, wmv, enz.) wilt gebruiken en dat deel dan als een
apart videobestand wilt opslaan. Daar bestaan allerlei, soms
complexe, tools voor, maar het kan ook met Powerpoint.
We nemen Powerpoint 2010 als voorbeeld. Start het programma
op, ga naar het tabblad Invoegen en klik op de knop Video, in
de rubriek Media. Navigeer naar het gewenste videobestand.
Selecteer dat en druk op de knop. Met de muis positioneert en
schaalt u het videofragment naar wens.
Zorg dat het video-object is geselecteerd en open het tabblad
Afspelen. In de rubriek Bewerken van het lint vindt u de knop
Video knippen terug. Wanneer u die selecteert, opent zich een
nieuw venster waarin u met het groene respectievelijke rode
scheermesje aangeeft welk begin- en eindpunt u voor het fragment wilt instellen. Bevestig met Ok.
Tijd nu om uw, ingekorte, video op te slaan. Ga naar het tabblad
Bestand en kies Opslaan als. In het uitklapmenu bij Opslaan
als kiest u de bijhorende video-uitvoer, bijvoorbeeld Windows
media-video (wmv) of, in Office 2013, mpeg4-video (mp4). Bevestig met Opslaan. Houd er rekening mee dat dit proces wel
even kan duren, mede afhankelijk van de lengte van uw filmpje.
OPSTARTPROGRAMMA’S UITSCHAKELEN IN WINDOWS 8.
Er zijn goede redenen om een programma automatisch te laten
opstarten wanneer u uw computer aanzet, maar het is natuurlijk
van de gekke wanneer dit buiten uw wil om gebeurt. Overbodige
opstartprogramma's zorgen er immers voor dat het systeem trager opstart. In Windows 8 kunt u makkelijk aangeven wat u wel
en niet automatisch wilt activeren. Ga naar het klassieke bureaublad en klik met de rechtermuisknop ergens op een lege plaats
in de taakbalk. In het menu dat verschijnt, kiest u Taakbeheer.
In Taakbeheer gebruikt u het tabblad Opstarten. Dan verschijnt er een lijst met software die samen met Windows start en
kunt u lezen welke invloed elk programma heeft op het opstartproces, veel, weinig of normaal. Door met de rechtermuisknop
op een programma te klikken, kunt u ze in- of uitschakelen.
Programma’s die veel invloed hebben en die u zelden gebruikt,
kunt u beter uitzetten.
De CalCuluS januari / februari
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Prijzen incl.BTW, excl. verzendkosten. Actie t/m 31-12-2013.
Maximaal 1 code per bestelling verzilverbaar vóór afrekenen,
geen restitutie achteraf.
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EEN ECHT FOTOBOEK.

MAKKELIJK OPZEGGEN.

Nu de feestdagen weer aankomen is het leuk om aan iemand
anders een presentje te geven, dit doen wij ook.

Wil je na jaren twijfelen nou eindelijk wel eens af van dat lidmaatschap van die vereniging of dat krantenabonnement? Dan is
het vaak nog lastig om uit te zoeken hoe je precies moet opzeggen, kan het met een mailtje, moet je bellen tijdens kantooruren
of moet je perse een brief schrijven? En in dat laatste geval, wat
moet je dan precies schrijven?
De website www.opzeggen.nl biedt hierbij hulp. Daar vind je
van zeshonderd organisaties, bedrijven, goede doelen, loterijen,
kranten enzovoorts een standaard opzegbrief. Het is heel eenvoudig. De gegevens die je op de website invult worden direct
opgenomen in de standaardbrief. Als je klaar bent kun je hem
downloaden en thuis afdrukken, of je laat hem door de website,
versturen voor 3 euro. Wil je zelf nog wat toevoegen aan de
standaardbrief? Download hem dan als Worddocument.

Al sinds 1961 is CEWE COLOR Europees marktleider op het gebied van fotofinishing. Ieder jaar worden er in de CEWE COLOR
fabriek in Duitsland, Oldenburg, dan ook miljoenen boeken geproduceerd. Maar hoe gaat dat in zijn werk?
Elk
binnenkomend
fotoboekontwerp
wordt gesorteerd volgens het aantal pagina's, het formaat en het type omslag.
Ontwerpen met dezelfde specificaties
kunnen op exact dezelfde manier worden
vervaardigd en doorlopen het productieproces samen. Ook krijgt elk digitaal fotoboekontwerp een barcode mee. De inhoud en de omslag worden apart van
elkaar geproduceerd en dankzij die barcode kunnen ze aan het einde van het proces eenvoudig worden
samengevoegd.
Eerst wordt de gehele inhoud van elk CEWE FOTOBOEK dubbelzijdig gedrukt op één lange rol papier. Deze rol wordt vervolgens
in afzonderlijke fotoboekpagina's gesneden. De fotoboekpagina's
worden stuk voor stuk uitvoerig onderzocht op eventuele fouten.
Pas als de gehele inhoud is goedgekeurd, krijgen alle losse pagina's een lijmlaag. Zo kan het boekblok, van maar liefst 10 cm
dik, in één keer langs de snijlijnen worden schoon gesneden. Ondertussen wordt ook de omslag afgedrukt. Uiteraard wordt er
rekening gehouden met de dikte van het CEWE FOTOBOEK.
Eenmaal afgedrukt, wordt de omslag voorzien
van stevig karton en een extra waterafstotende beschermlaag. Nu zijn zowel de inhoud als
de omslag klaar om te worden herenigd door
een machine die per minuut zo’n veertig CEWE
FOTOBOEKEN verwerkt. Tot slot wordt elk
boek zorgvuldig gecontroleerd en met de hand
verpakt. De fotoboeken zijn klaar om verzonden te worden.
Deze korting is geldig t/m 31-01-2014 en eenmalig te gebruiken
via www.cewe-fotoservice.nl
De CalCuluS januari / februari
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LET OP VERSLEUTELING.
Let bij een webpagina waar je de gegevens van je creditcard of
persoonlijke gegevens
invult op de s achter
http in het webadres van de pagina. Zo weet je of de webwinkel
een versleutelde en veilige verbinding gebruikt. Daarnaast is het
van belang om te checken of er een pictogram van een klein gesloten hangslot in de adresbalk of in de rechterbenedenhoek van
het browservenster te vinden is. Men kan niet voorzichtig genoeg
zijn.
DOE ONDERZOEK NAAR DE VERKOPER.
Het is altijd verstandig om op sites als eBay,
Markplaats of 2dehands eerst onderzoek naar
de verkoper te doen. Op de website
www.mijnpolitie.nl kun je nakijken of een verkoper bekend is bij de politie. Kijk ook hoelang
een aanbieder al actief is op de site en naar
zijn andere advertenties. Google ook op zijn
naam in combinatie met termen zoals opgelicht. Verder moet je
een product alleen kopen als de verkoper duidelijk is over de
herkomst van het product, want het kan gestolen zijn.
De CalCuluS januari / februari
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TIPS.
Bankspionage.
Steeds meer kwaadwillende programma's richten zich op het online bankieren. Slimme programma's sluipen uw computer binnen en kleven ongemerkt aan uw browser om aan uw onlinebankzaken te rommelen.
Met HitmanPro.ALert kunt u zich hier eenvoudig tegen wapenen.
HitmanPro.ALert controleert bij elke browserstart op onregelmatigheden of verdachte pottenkijkers. Het programma is geen vervanging van beveiligingssoftware zoals een virusscanner, maar
wel een goede aanvulling. De makers claimen 99 procent van
alle Trojaanse paarden die zich richten op online bankieren te
herkennen, waaronder Zeus, SpyEye en Citadel. Bij verdachte
instellingen of infecties onderneemt HitmanPro.ALert direct actie
en verwijdert het de bedreiging. HitmanPro.ALert ondersteunt
alle bekende browsers waaronder Internet Explorer, Google
Chrome en Firefox.
Downloaden op: http://www.surftight.nl/nl/alert
Schijfopruiming in Windows XP of hoger.
Een opgeschoonde pc is een snelle pc. Met de functie Schijfopruiming zorgt Windows ervoor dat je geen overbodige software
meer op de pc hebt staan. Dit programma kan indien gewenst
ook herstelpunten verwijderen die je niet meer nodig hebt. Start
de Verkenner en klik met de rechter muisknop op de schijf die je
wilt opschonen. Kies in het menu voor Eigenschappen en open
het tabblad Algemeen. Klik op de knop Schijfopruiming om
het programma te starten. Wacht tot het programma klaar is
met het berekenen van de schijfruimte. Op het tabblad Schijfopruiming worden bestanden getoond die weggegooid kunnen
worden. Klik op Ok en Bestanden verwijderen (Ja, als je gebruik maakt van Windows XP) om de schijfruimte vrij te maken.
Als het programma klaar is start je nogmaals Schijfopruiming.
Open het tabblad Meer opties en klik op de knop Opruimen in
het kader Systeemherstel en schaduwkopieën (Systeemherstel
in Windows XP). Klik op de knop Verwijderen (Ja, in Windows
XP) om de reservekopieën weg te gooien.
In Windows 8 en 8.1 ontbreekt het tabblad Meer opties. Hier
kies je in het venster schijfopruiming voor de optie Systeembestanden opschonen.
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Automatisch opstarten in Windows XP en hoger.
Je kunt elk programma op je pc automatisch laten starten zodra
Windows wordt gestart. Dit doe je door de snelkoppeling naar de
map Opstarten te slepen. Een snelkoppeling maak je overigens
door op het pictogram te klikken met de rechter muisknop en in
het snelmenu te kiezen voor Snelkoppeling maken.
Klik in Windows 7, Vista en XP op Start en daarna op Alle
programma’s. Klik met de rechter muisknop op Opstarten en
kies in het snelmenu voor Verkennen. Sleep de snelkoppeling
naar deze map. Windows zal de programma’s en bestanden in
deze map automatisch openen nadat Windows is gestart.
In Windows 8 en 8.1 is dit ook mogelijk.
Klik met de rechter muisknop in de linker onderhoek van het
scherm en kies Uitvoeren. Typ hier AppData en klik op Ok.
Dubbelklik achtereenvolgens op de mappen Roaming, Microsoft, Windows, Menu Start, Programma’s en Opstarten.
Sleep de snelkoppeling hier naartoe.
Windows XP stopt met updates.
Microsoft waarschuwt XP gebruikers
dat ze moeten upgraden naar een
nieuwere versie. Vanaf April 2014
komen er geen updates meer voor
Windows XP. Hierdoor wordt het voor
hackers gemakkelijker om in uw
Windows XP computer te komen.
U bent gewaarschuwd.
Misdaad in kaart.
Af en toe verschijnen er krantenberichten dat er ergens is ingebroken, maar
lang niet alle inbraken worden bekendgemaakt. De politie zet nu voortaan alle
inbraken op een kaart op hun website.
Zo kunt u zien hoe vaak er de afgelopen periode bij u in de buurt is ingebroken. Om privacyredenen wordt alleen
het postcodegebied vermeld en niet het
volledig adres. Anders zouden inbrekers
een handig afstreeplijstje hebben van
huizen die onlangs al ongenode gasten hebben gehad.
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