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
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS

Januari / Februari 2015
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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

WIJ ZIJN VERHUISD:

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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WEETJES.

Colofon

Klanten van de Rabobank kunnen hun online betalingen voortaan
doen via de Rabo Scanner. Die werkt op basis van een soort gekleurde qr-codes en vervangt de Random Reader.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
28e Jaargang Januari / Februari 2015

Inbrekers hebben aan een foto van een sleutelgat genoeg om
met een 3D-printer een klopsleutel te maken die de deur kan
openen. Zodra de klopsleutel in het sleutelgat past, tikt de inbreker met een hamer, vandaar de naam klopsleutel, op de sleutel
totdat pinnetjes van het slot weg zijn gedrukt. Zelfs veiligheidssloten vormen geen probleem.

Verspreiding:
Business Post

Tot voor enige tijd kon je alleen mobiele abonnementen afsluiten waarbij het ongebruikte bel- en internettegoed na een maand weer verviel. Dat was
een mooie bron van extra inkomsten voor de providers. Op 1 juli van dit jaar introduceerde Vodafone
echter een abonnement waarbij de databundel een
jaar houdbaar is. T-Mobile en KPN willen in de eerste
helft van 2015 met vergelijkbare abonnementen komen.

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

CLUBAVONDEN
8
5
5
2

januari
februari
maart
april

2015
2015
2015
2015

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.

Vodafone zegt dat hun 4G-netwerk nu landelijke dekking heeft.
Bij concurrent KPN gold dat in het voorjaar al. T-Mobile denkt in
2015 landelijk te gaan.
Pagina 22

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Het is niet langer verboden om de mobiele telefoon en andere
apparaten te gebruiken in het vliegtuig. Tot nu toe moest je voor
de veiligheid je apparaten in de vliegtuigmodus zetten zodat zij
geen gegevens kon verzenden en ontvangen. Elke luchtvaartmaatschappij mag nu zelf bepalen of ze het gebruik van deze
apparaten tijdens de vlucht toelaten of niet.
Google test het bezorgen van kleine pakketjes in verafgelegen
gebieden door automatische vliegtuigjes (drones). Dit wordt Project Wing genoemd. Ook pakketdienst DHL voert testen uit met
drones. Dit gebeurt op het Duitse Waddeneiland Juist, dat zo'n
60 km ten noordoosten van Groningen ligt. Volgens DHL is het
voor het eerst in Europa dat een onbemand en autonoom vliegtuig buiten het zicht van een piloot mag vliegen.

Oplage:
105 Exemplaren

De Algemene Leden Vergadering is op donderdag 26
maart 2015.
De CalCuluS januari / februari 2015

De CalCuluS-info op jullie
iPad of mobiele telefoon?
Sinds kort is er de mogelijkheid om de CalCuluS-info ook
te lezen op jullie iPad of mobiele telefoon.
De CalCuluS-info wordt dan
per mail in pdf-formaat naar
jullie e-mail adres verzonden.
Indien jullie daar gebruik van
willen maken stuur dan jullie
e-mail adres naar de redactie
met de vermelding van:
Calculus-info.
Pagina 3
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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. Het bestuur zorgt dan dat de beamer klaar staat.
BESTUUR.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Chris Eggels;
Piet Raeven;
Kelly Koolen;
Kevin Koolen;
Harry Moris;

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

KOPIE INLEVEREN VOOR CALCULUS-INFO.
Kopie voor de CalCuluS-info van maart/april 2015 moet uiterlijk
vóór 13 februari 2015 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS januari / februari 2015
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ADWARE EN MALWARE VERWIJDEREN.

WINDOWS 9 WORDT WINDOWS 10.

Duiken er om de haverklap reclameboodschappen op tijdens het surfen of
zijn de startpagina en zoekpagina van
uw browser gekaapt, dan kunt u er haast
zeker van zijn dat u het slachtoffer bent
van hardnekkige adware.
Tijd dan om AdwCleaner erbij te halen.
Download het programma op: https://toolslib.net/down
loads/viewdownload/1-adwcleaner/ installeer het en start
het op.
Druk op de knop Scannen en wacht geduldig af tot het volledig
scanproces achter de rug is. Dat kan best een tijd duren, want
AdwCleaner werkt grondig. Na afloop krijgt u op de diverse tabbladen te zien wat de detectieronde zoal heeft opgeleverd. Via
de knop Rapport krijgt u hier een mooi overzicht van. Zorg dat
alle andere programma's zijn afgesloten en druk vervolgens de
knop Verwijderen in. Na afloop herstart u uw pc en u laat
AdwCleaner nog een keer checken. Via Tools en Quarantaine
kunt u alsnog items terughalen die u eerder door AdwCleaner
had laten opruimen.
Vermoed u dat er (ook) echte malware, zoals Trojanen, wormen
en spyware, op uw systeem actief is, dan doet u er goed aan er
Malwarebytes Anti-malware op los te laten. Download het programma op http://www.malwarebytes.org en installeer het.
Zodra u de tool opstart, controleert die
eerst op updates. Eventueel klikt u dan
eerst op Update nu. Voor de eigenlijke
scanronde klikt u op Scan nu.
Na afloop krijgt u automatisch een overzicht van de potentiële bedreigingen. Bij
elk item kunt u zelf aangeven wat er
moet gebeuren. Vermoed u malafide intenties, kies dan Quarantaine en druk vervolgens op de knop
Acties toepassen, of druk op Plaats alle in Quarantaine als u
dat meteen voor alle items wilt doen. Herstart uw pc. Mocht u
een opgeschoond item alsnog willen terughalen, dan kan dat via
de optie Historie. Houd er wel rekening mee dat de gratis versie
van Anti-malware niet op de achtergrond actief blijft en dus
geenszins uw reguliere antivirustool vervangt.

Bij Microsoft is men niet bang om grote stappen vooruit te zetten. Daarom heet de opvolger van Windows 8 niet 9, maar Windows 10. Een van de belangrijkste veranderingen, het door velen
gemiste Startmenu is eindelijk terug, met widgets. Daarnaast
wordt Windows 10 één besturingssysteem voor zowel pc, laptop,
tablet als mobiel. Bovendien moet het makkelijker worden om te
multitasken. Microsoft verwacht dat Windows 10 medio of eind
2015 gereed is. Dus nog even wachten.

De CalCuluS januari / februari 2015

Pagina 20

ZELF WINDOWS 10 PROBEREN?
In tegenstelling tot eerdere versies van Windows moedigt Microsoft nu zoveel mogelijk mensen
aan om de speciale Technical
Preview van Windows 10 te
proberen. Men wil hoe dan ook
zien te vermijden dat Windows
10, net zoals Windows 8, niet
aan de verwachtingen voldoet en
hoopt op deze manier alle vernieuwingen uitgebreid te kunnen
testen voordat de finale versie
verschijnt. De Technical Preview van Windows 10 beschikt daarom over een speciaal onderdeel dat Windows Feedback heet
waarmee gebruikers hun ervaringen eenvoudig kunnen terugkoppelen. Microsoft raad aan om deze versie van Windows 10
niet naast uw bestaande versie van Windows te installeren, maar
op een aparte pc.
Een uitgebreide workshop van de installatie vind u op:
http://www.computeridee.nl/workshop/windows-10downloaden-en-installeren-2/
U kunt natuurlijk ook Windows 10 installeren als virtuele machine onder VMware dat u download op:
http://www.vmware.com
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 2015
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Ziggo Bapp.
De Ziggo Bapp app laat je acceptabel mobiel bellen via Wi-Fi
maar is in veel scenario's niet voordeliger dan bellen via het mobielabonnement of via een andere telefonie-app.
Ziggo Bapp is voor vakantiegangers die naar Nederland bellen wel een voordelige optie. Zeker 2 keer zo
goedkoop als bellen met het gewone mobielabonnement (via roaming). Ziggo brengt de belkosten in
rekening op de maandfactuur, lekker makkelijk.
Er is een groep consumenten die absoluut van Bapp
profiteert, zij die al een Ziggo Telefonie-abonnement
hebben inclusief de optie VolopBellen Altijd (€9,95 per
maand). Zij kunnen tijdens vakanties via Bapp gratis bellen naar
Nederlandse nummers. Bapp werkt niet direct.
Via de website van Ziggo, en je persoonlijke klantenpagina, Mijn
Ziggo, moet je eerst een Bapp-account aanmaken. Dat is een
nieuwe optie in het Mijn Ziggo-menu. Je stelt daarbij in of je bepaalde soorten betaalnummers wilt blokkeren om te bellen, en
via een paar muiskikken geeft de website een unieke activatiecode. Deze code vul je in in de Bapp app. Nu kun je al gaan bellen.
Whistle Me.
Laat je altijd je Android toestel ergens liggen en ben je het zat
om steeds te gaan zoeken? Whistle Me is de oplossing.
Na de installatie van de app hoef je niet meer op zoek, je hoeft
alleen maar even te fluiten. Je Android reageert direct door zelf
een ringtone af te spelen en (optioneel) te trillen. Voor sommige
is Whistle Me een handige uitkomst, voor anderen een manier
om op te scheppen bij vrienden. Maar het staat vast dat het een
ontzettend grappige manier is om je telefoon achter de bank terug te vinden.
Leandroid.
Als je de batterij en de databundel wilt besparen is Leandroid
een handige app. In de app stel je in wanneer Leandroid je wifi,
bluetooth of dataverbinding moet uitschakelen. Bijvoorbeeld op
gezette tijden, maar ook na een ingesteld aantal minuten nadat
je scherm uit is gegaan. Ook kun je instellen wanneer de verbindingen weer hersteld mogen worden. Meer heeft de app niet te
bieden, maar het is meer dan genoeg om datakosten te besparen en je accu flink te ontzien.
De CalCuluS januari / februari 2015
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LEUKE APPS.

CONTRIBUTIE 2015.

Snelheid.
Veel automobilisten hebben het nauwelijks in de gaten wanneer
ze te hard rijden en een boete komt dan ook vaak als een onaangename verrassing. De app Maxs moet daar verandering in
brengen. Die geeft een melding wanneer u de maximum snelheid
overschrijdt en vermeldt er vervolgens ook fijntjes bij welke boete dat u kan opleveren. Deze app kan u dus behoorlijk wat geld
besparen. De app is gratis in de App store of Google Play.

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 NL73RABO0150347480 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.

Office.
Microsoft heeft Word, Excel en PowerPoint voor iOS en Android
echt gratis gemaakt. Kon je voorheen alleen documenten bekijken met de mobiele Office apps, nu kun je ook echt bestanden
aanmaken en bewerken zonder een Office 365 abonnement. Alleen voor geavanceerde functies moet je betalen, maar de meeste thuisgebruikers zullen prima uit de voeten kunnen met de
gratis apps.
Radio.
Icerrr is een eenvoudige radio-app met alleen de belangrijkste
functies om online radio te kunnen luisteren. De app biedt geen
opties zoals de mogelijkheid om iets te delen via Facebook, maar
de functies die je echt nodig hebt zijn aanwezig.
After Focus.
Voor iedereen die graag foto's met zijn telefoon maakt en het ook leuk vindt om foto's te
bewerken is AfterFocus een erg leuke app.
Met AfterFocus kun je, de naam zegt het al, nadat de foto gemaakt is kiezen waar je op focust. In de app kan je op de foto
aangeven waarop gefocust moet worden en wat als achtergrond
gezien moet worden en vervolgens doet de app het werk voor je.
WhatsApp.
Met de populaire WhatsApp messenger kunnen gebruikers berichten versturen via internet naar andere WhatsApp gebruikers.
In feite kun je sms'en zonder dat het van het beltegoed afgaat,
omdat de berichten via internet verstuurd worden. Ook kun je
bijlages meesturen, zoals foto's.
De CalCuluS januari / februari 2015
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De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2014.
THEMA-AVOND SOCIAL MEDIA.
Hallo leden,
Het bestuur is er, mede door de inspanningen van Huub Timmermans, in geslaagd een docent te vinden voor een presentatie
over social media.
Deze presentatie zal plaatsvinden op onze volgende clubavond,
te weten 8 januari 2015. Op deze avond zullen o.a. de volgende thema’s aan de orde komen:
1. Vele social media zullen kort de 'de revue passeren' terwijl
we uitgebreider stil staan bij onder andere Facebook, LinkedIn,
Twitter en YouTube.
2. Wat zijn de voordelen van deze social
media zowel privé, zakelijk als in een
vereniging.
3. Wat zijn de nadelen.
4. Wat kun je zelf doen om het allemaal
keurig en correct te houden.
5. Welke regels gaan er schuil achter
deze media.
6. Hoe kunnen we het toepassen binnen onze club.
Het belang van deze avond is: Beter inzicht krijgen in het belang van social media, en daar je voordeel uithalen.
We hopen op een grote opkomst!!
Het Bestuur.
De CalCuluS januari / februari 2015
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TIPS VOOR JE iPAD.
Bedieningspaneel.
Een iPad heeft net als de iPhone een handig bedieningspaneel. Je
tovert het tevoorschijn met een veeg vanaf de onderzijde van
het scherm en dan naar boven. Hierin kun je bijvoorbeeld wifi,
bluetooth en de vliegtuigstand snel in- en uitschakelen, zonder
steeds naar Instellingen te gaan. Ook Niet storen kun je hier
snel handmatig in- en weer uitschakelen. Als je lekker met de
iPad bezig bent en bijvoorbeeld een spelletje speelt, is het alleen
niet handig als dit bedieningspaneel te pas en te onpas tevoorschijn springt als je over het scherm veegt. Voor je het weet
schakel je per ongeluk allerlei dingen uit of juist in. Het is dan
handiger om het bedieningspaneel te deactiveren als er met een
app gewerkt wordt. Via het thuisscherm is het dan nog wel bereikbaar, dus snel iets aan- of uitzetten blijft altijd mogelijk. Ga
naar Instellingen, Bedieningspaneel en zet Toegang vanuit
apps uit om dit te doen. Heb je liever dat het bedieningspaneel
helemaal niet meer te gebruiken is, dan zet je Op toegangsscherm ook uit.
Boeken in iBooks sorteren.
De iBooks applicatie is sinds iOS 8 standaard aanwezig op iedere
iPhone, iPad en iPod Touch met iOS 8 of hoger. Dat heeft als
voordeel dat iedereen nu PDF-bestanden kan openen in deze app
die je ontvangt via Mail, berichten of download op het internet.
Daarnaast kun je eenvoudig al je boeken toevoegen via iTunes
(PC) of de iBooks applicatie op je Mac. Wie veel boeken heeft
kan het overzicht wel eens kwijt zijn in de iBooks applicatie, gelukkig kun je eigen collecties aanmaken. Maar wie dat niet wil
kan zijn boeken sorteren op meest recent, titel, auteur en nu
ook op categorie. Om de boeken op deze wijze te sorteren dien
je de iBooks applicatie te openen en de weergave Alle boeken
of een collectie te activeren. Klik vervolgens linksboven op de
drie horizontale streepjes met bolletjes om de lijstweergave te
tonen. Vervolgens heb je de mogelijkheid om in de knoppenbalk
te kiezen voor Meest recent, Titel, Auteur en ook Categorie. Deze laatste is nieuw en hiermee worden alle boeken weergegeven
per categorie die de auteur aan het boek heeft gekoppeld. Zo
kun je snel alle thrillers, romans, kookboeken en do it yourself
boeken raadplegen.
De CalCuluS januari / februari 2015
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Vergrendelingsscherm.
In Windows 8.1 is het mogelijk een heuse diashow met eigen
plaatjes te tonen wanneer het vergrendelingsscherm van Windows actief is via de Windowstoets+L. Open de charms-balk
en kies achtereenvolgens Instellingen, PC instellingen wijzigen, PC en apparaten en Vergrendelingsscherm. In het
rechterpaneel zet u de schakelknop bij diavoorstelling afspelen
op het vergrendelingsscherm op Aan, waarna u desgewenst bestaande fotomappen kunt verwijderen en andere mappen, uit uw
pc, netwerk of OneDrive kunt toevoegen. Onderaan treft u nog
een paar opties aan om de voorstelling te verfijnen.
Klassiek Startmenu.
Het ontbreken van het klassieke startmenu heeft een golf van
verontwaardiging teweeg gebracht. Windows 8.1 mist het klassieke startmenu nog steeds. Er gaan geruchten dat het startmenu in Windows 10 wel volledig in ere wordt hersteld. Tot die tijd
kun je aan de slag met goede alternatieven. Meestal wordt het
startscherm van Windows 8.1 direct overgeslagen, of je kunt dit
instellen, en beland je direct in je vertrouwde bureaubladomgeving. We geven je vier voorbeelden met hun voordelen.
Classic Shell is zeer uitgebreid en heeft veel instelmogelijkheden, downloaden op www.classicshell.net
Start8 werkt zeer eenvoudig en daarom een aanrader. Het programma is helaas niet gratis maar met 5 euro wel zeer betaalbaar, downloaden op www.stardock.com/products/start8
Start Menu 8 werkt eenvoudig, maar heeft weinig geavanceerde instellingen, downloaden op www.iobit.com
Startw8 is zeer eenvoudig, ook hier zijn minder geavanceerde
instellingen, downloaden op www.areaguard.com/startw8
Zelfde achtergrond.
Het is geen nieuws dat je fraaie foto's kunt instellen in de bureaubladomgeving van Windows 8.1, maar wel dat deze foto ook
getoond kan worden achter het metro-startscherm.
Ga naar je bureaublad, klik met de rechtermuisknop op je taakbalk en vraag de eigenschappen op. Ga naar het tabblad Navigatie en plaats een vinkje bij Mijn bureaubladachtergronden op
startscherm weergeven.
Met deze instelling integreer je de moderne metro-omgeving met
je klassieke bureaubladweergave.
De CalCuluS januari / februari 2015
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Apps sorteren in mappen.
Wanneer je een nieuwe app uit de App Store installeert, zal deze
automatisch geplaatst worden op de eerste open plek tussen al
je andere apps. Dat is handig, want zo ontstaat geen grote gatenkaas op je iPad. Maar, je kunt apps natuurlijk zelf beheren,
verplaatsen en verwijderen.
In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.
Soms wil je bepaalde apps bij elkaar
zetten, zoals alle nieuws apps op een
rijtje. Om dat te doen zul je bepaalde apps moeten verplaatsen.
Een app verplaatsen op je iPad is niet moeilijk, maar je moet wel
even weten hoe het moet.
Om een app ergens anders neer te zetten op het scherm moet je
eerst zorgen dat je hem kunt verplaatsen. Doe dit door het icoon
van een app lang ingedrukt te houden. Na ongeveer twee seconden zul je zien dat alle app-iconen zullen gaan schudden of trillen. Nu kun je ze verplaatsen. Doe dit door een app aan te tikken, ingedrukt te houden en vervolgens deze over het scherm te
slepen. Wanneer je een app tussen twee andere apps wilt plaatsen moet je de nieuwe app tussen de andere twee apps houden,
terwijl je je vinger er dus op houdt en de app versleept. Je iPad
zal nu automatisch een plaatsje vrij maken. Wanneer je de app
loslaat zal deze op zijn plek komen te staan.
Tevreden?
Druk op de ronde home-knop van je iPad en de
icoontjes zullen stoppen met schudden, waarna
je je iPad gewoon weer kunt gebruiken zoals je
gewend bent.
Een nieuwe map maak je aan door de applicatie
boven een andere applicatie te houden die je
ook in de map wilt positioneren.
Bij het aanmaken van de map aan de hand van
twee iPad applicaties, wordt aan de hand van deze applicaties
een naam voor de map aangemaakt.
Deze naamgeving van de map kun je eenvoudig veranderen.
De naam is aangegeven boven de map, als deze geopend is.
Druk op de naamgeving in een geopende map. Nu kun je de
naam van de folder veranderen.
Als je klaar bent met het verplaatsen van de iconen, druk dan
één keer kort op de home-knop.
De CalCuluS januari / februari 2015
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TIPS VOOR WINDOWS 7.
Tweede venster openen.
Programma's die je veel gebruikt, zoals je browser of de Verkenner, heb je natuurlijk vastgepind aan je taakbalk. Dat is erg handig, behalve wanneer je een tweede venster van het programma
wilt openen. Een klik op het pictogram laat dan immers alleen
het eerste venster opnieuw verschijnen. Om een nieuw tweede
venster vanaf je taakbalk te openen ga je als volgt te werk.
Houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op het pictogram, zo
krijg je het met één muisklik voor elkaar.
Bureaublad snel in beeld.
Om het bureaublad in beeld te krijgen zonder alle openstaande
programmavensters kun je de toetsencombinatie Windows+D
gebruiken. Heb je de hand toevallig aan de muis, dan kun je het
ook op een andere manier doen.
Klik op het blokje helemaal rechts in de taakbalk, als de taakbalk
verticaal zit het blokje natuurlijk onderaan. Alle vensters worden
geminimaliseerd en het bureaublad is in al zijn glorie zichtbaar.
Als je de vensters weer wilt terugzetten, klik je nogmaals op de
knop.
Muziek-cd branden met Media Player 12.
De liedjes die op je computer staan kun je eenvoudig op een cd
branden, zodat je ze ook met de cd-spelers in de auto of woonkamer kunt afspelen. Hiervoor heb je geen extra software nodig.
Windows Media Player 12 kan het klusje zelf klaren.
Start Windows Media Player. Klik rechts bovenaan het venster op Branden. Sleep de liedjes
die je wilt branden naar het vak rechts met de
tekst Lijst voor branden. Je kunt ook een of
meerdere liedjes selecteren, er met de rechter
muisknop op klikken en in het snelmenu kiezen
voor Toevoegen aan en Lijst branden. Als je
de volgorde wilt veranderen klik je op een liedje
en sleep je het naar de juiste plek in de lijst. In de lijst wordt
aangegeven hoeveel minuten de liedjes bij elkaar duren en of ze
nog allemaal op één schijf passen. Klik op Branden starten en
leg een lege cd in de lade. Als de cd gebrand is, opent de lade
zich en kun je de cd eruit halen.
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Startscherm opruimen.
Je kunt programma's die bij elkaar horen, of die over hetzelfde
onderwerp gaan bij elkaar zetten in een groep. Klik op de naam
van een programma die je in een groep wilt plaatsen en houd de
linkermuisknop ingedrukt. Sleep de tegel naar rechts en zet hem
op een lege plek naast de verticale streep. Herhaal dit voor elke
tegel die je in de zelfde groep wilt zetten.
Klik rechts onderaan het scherm op het min-teken. Klik met de
rechter muisknop op een van de programma's. Bovenaan de tegels verschijnt nu een tekstvak. Type hierin de naam die je aan
de groep wilt geven. Klik op een leeg gebied in het startscherm
om terug te keren naar het normale overzicht.
Houd Windows bij de tijd.
Als je handmatig de updates wilt uitvoeren kan dat zowel vanuit
het startscherm als vanaf de bureaubladweergave. Ga in het
Startscherm naar de rechterhoek, beneden of boven. Je ziet nu
een balk het beeld in schuiven, de zogenaamde charmsbalk. Je
kunt ook de toetscombinatie Windows+C gebruiken. Klik op
Instellingen en daarna op Pc-instellingen wijzigen. Klik in
het linker menu op Bijwerken en herstellen en kies voor Windows Update. Klik op Nu zoeken en laat de gevonden updates
uitvoeren. Zit je in de bureaubladweergave?
Open dan het Configuratiescherm. Klik daarna op Systeem en
beveiliging en kies onder Windows Update voor Naar updates
zoeken. Klik op de beschikbare update(s) om deze te installeren. Om niet steeds zelf naar updates te hoeven zoeken en te
installeren, geef je Windows opdracht om dat voor je te doen. Ga
naar Windows Update zoals beschreven in de vorige alinea. Klik
in het menu aan de linkerkant op Instellingen wijzigen en kies
voor Updates automatisch installeren (aanbevolen). Zet
een vinkje voor Aanbevolen updates op dezelfde manier
ontvangen als belangrijke updates. Klik aansluitend op OK.
Tegels verwijderen.
Klik met de rechter muisknop op de tegel die je wilt verwijderen.
In het snelmenu klik je op Van start losmaken. De tegel wordt
verwijderd van het startscherm, maar het programma blijft wel
op de computer staan. Om een programma te verwijderen maak
je uiteraard gebruik van het configuratiescherm en de optie Een
programma verwijderen.
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TIPS VOOR WINDOWS 8.1.
Taakbeheer.
Het aan- en uitzetten van automatisch opstartende programma's
regel je in Windows 8.1 in Taakbeheer. Je roept Taakbeheer op
met de toetscombinatie Ctrl+Alt+Del. Kies vervolgens voor
Taakbeheer. Met de combinatie Ctrl+Alt+Esc open je overigens direct het Taakbeheer. Klik indien nodig op Meer details.
Klik op het tabblad Opstarten. Hier staat een lijst van programma's die moeten starten wanneer Windows start. Hier zie je ook
wat de invloed hiervan is op het opstarten van de pc.
Als je een automatische start wilt opheffen, klikje op de naam
van het programma en daarna op Uitschakelen. Je verwijdert
het programma niet, maar het zal niet meer automatisch starten.
64 of 32 bits?
De termen 32-bits en 64-bits hebben betrekking op de manier
waarop de processor (CPU) van een computer omgaat met gegevens. Met de 64-bits versie van Windows worden grote hoeveelheden RAM-geheugen (Random Access Memory) effectiever
verwerkt dan met een 32-bits systeem.
Je komt erachter welk systeem je hebt door met de rechter
muistoets te klikken op de startknop, in bureaubladweergave, en
daarna te klikken op Systeem. Onder het kopje Systeem staat
achter Type systeem vermeld of je een 32-bits- of 64bitsbesturingssysteem hebt. Als je dit weet, kies je voortaan de
juiste versie bij het downloaden van een nieuw programma.
Als je een 64-bitsysteem hebt kun je trouwens wel 32-bits software installeren, andersom niet.
Lint in Verkenner.
Het lint in de Verkenner is contextgevoelig.
Dat wil zeggen dat de functies van de knoppen in het lint afhankelijk zijn van de map die je hebt geopend, zoals het branden
van cd's of dvd's, aanmaken van nieuwe mappen, of het delen
met andere netwerkgebruikers. Als het lint bij jou niet zichtbaar
is, roep je het op met de toetscombinatie Ctrl+F1.
Wil je het altijd in beeld hebben, klik dan op het uitvalmenu boven het lint Werkbalk snelle toegang aanpassen en haal het
vinkje weg bij Lint minimaliseren.
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Oude herstelpunten verwijderen.
Door het maken van herstelpunten zorg je er bij problemen voor
dat je de pc kunt terugzetten naar een datum waarop alles nog
goed werkte. Sommige programma's maken automatisch een
herstelpunt wanneer ze geïnstalleerd worden, maar je kunt het
ook zelf doen. In de loop der tijd krijg je zo een hoop herstelpunten, die onnodig veel schijfruimte innemen. In principe heb
je namelijk alleen de laatste nodig. De oude herstelpunten kun je
dan ook probleemloos verwijderen. Klik in Windows Vista of 7 op
Start, Alle programma's, Bureau-accesoires, Systeemwerkset en Schijfopruiming.
In Windows 8.1 open je het programma Schijfopruiming vanuit
het startscherm. Selecteer de C-schijf en klik op Ok. Er wordt
een analyse van de schijf gemaakt. Als deze klaar is klik je op
Systeembestanden opschonen. Klik op Ok. Er wordt opnieuw
een analyse gemaakt. Selecteer het tabblad Meer opties. Bij
het onderdeel Systeemherstel en schaduwkopieën kies je voor
Opruimen. Klik op Verwijderen. Alleen het laatste herstelpunt
blijft nu bewaard. De overige herstelpunten worden verwijderd.
Meer ruimte op de taakbalk.
Soms merk je dat niet alle pictogrammen of snelkoppelingen
mooi in de taakbalk passen. Je kunt de taakbalk verruimen door
hem hoger te maken. Klik met de rechter muisknop op de taakbalk. Controleer of er een vinkje staat voor Taakbalk vergrendelen. Zo ja, haal het dan weg. Beweeg de muis naar de rand
van de taakbalk tot de muiswijzer verandert in een tweekoppig
pijltje. Klik erop en versleep de rand tot de taakbalk twee keer
zo groot is. Zet eventueel het vinkje terug bij Taakbalk vergrendelen.
Standaard iconen.
Windows heeft een aantal standaardiconen die
de moeite waard zijn om te activeren op je bureaublad. We hebben het over Computer
(Windows verkenner opent dan in Computer),
Prullenbak en Bestanden van gebruiker. Ga
naar Configuratiescherm, Persoonlijke instellingen en kies Bureaubladpictogram wijzigen. Activeer
de extra icoontjes die je handig vindt of schakel ze juist uit als je
ze nooit gebruikt.
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GRATIS PROGRAMMA'S.
Opslaan als PDF.
PDF is een populair formaat omdat dit bestand op (bijna) alle
computers en apparaten hetzelfde wordt weergegeven. Veel programma's bieden inmiddels de mogelijkheid om een pdf-bestand
te bewaren. Dankzij PrimoPDF kun je pdf-bestanden maken
vanuit elk programma waar je een printopdracht kunt geven.
PrimoPDF installeert namelijk een virtuele pdf-printer. Als je bijvoorbeeld een Word-bestand afdrukt naar de virtuele pdf-printer,
bewaart PrimoPDF je document als pdf-bestand.
Er zijn verschillende kwaliteitsinstellingen, een hogere kwaliteit
geeft een grotere bestandsomvang.
Downloaden op: www.primopdf.com/nl
Inpakken en uitpakken.
Windows heeft een hulpprogramma ingebakken om zipbestanden te maken en uit te pakken. De praktijk leert dat veel
bestanden die we binnenhalen via internet een andere indeling
hebben dan zip. Bekend zijn rar, tar, msi en iso. Om deze indelingen uit te kunnen pakken heb je geen duur archiveringsprogramma als Winzip of Winrar nodig. 7-zip heeft alles aan boord
wat je nodig hebt. Je hoeft het programma niet op te starten.
Gebruik de rechtermuisknop in Windows Verkenner om bestanden toe te voegen aan het archiefbestand of pak de inhoud van
een archiefbestand uit.
Downloaden op: www.7-zip.org
Speccy.
Als je je computer ooit wilt verkopen, weet je misschien weinig
meer van de specificaties van het apparaat. Hoeveel geheugen
zat er ook al weer in, welke processor heb ik en hoe groot is de
harde schijf? Voor het antwoord op al deze vragen kun je bij
Speccy terecht. Het programma onderzoekt je computer en
toont alle relevante informatie.
Een samenvatting vind je bij Summary en je kunt verder klikken voor meer details. Speccy is ook handig als je bijvoorbeeld
je werkgeheugen wilt uitbreiden. Kijk bij Ram om te zien of er
nog een geheugensleuf (memory slot) vrij is en welk type geheugen je computer aan kan.
Downloaden op: www.piriform.com/speccy
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Reservekopie van E-mail.
Als je een online maildienst gebruikt
van bijvoorbeeld Google, Microsoft of
Yahoo, dan maak je je waarschijnlijk
geen zorgen over back-ups van je
mail. Alles is altijd keurig beschikbaar in de cloud. Gebruik je
nog een desktop-programma waarbij je mail via POP gedownload
wordt naar je computer? Dan is een goede mailback-up de moeite waard en gelukkig eenvoudig te realiseren met MailStore Home. Dit programma ondersteunt alle populaire programma's en
maakt het eenvoudig om je gegevens veilig te stellen in een archief. Klik hiervoor op E-mail archiveren, kies je mail-client en
doorloop de stappen van de wizard om je archief aan te maken.
Het archief van je e-mails is tevens te bekijken in MailStore Home en je kunt het snel doorzoeken.
Met E-mails exporteren kun je je mail terugzetten, vaak ook
naar een ander programma. Dit maakt MailStore Home ook geschikt als migratiehulpmiddel. Je kunt het mailarchief van MailStore Home op je harde schijf bewaren of (en dat is veiliger) exporteren naar een extern opslagmedium. Naast desktop-clients
kan MailStore Home ook berichten van Gmail (en andere webmaildiensten die IMAP-toegang bieden) veiligstellen. Je vindt deze instelling bij E-mail archiveren en Geavanceerd.
Downloaden op: www.mailstore.com
Afsluitwekker.
Het is energieverspilling om je computer
uren nutteloos aan te laten staan. Soms is
het echter handig dat je pc nog even actief
blijft, bijvoorbeeld om een download binnen
te halen. Shutdown8 geeft je taakbalk een
rode aan/uit knop. Hiermee kun je je pc direct uitschakelen of opnieuw opstarten,
maar de interessantste optie vind je achter
het menu Timer. Hiermee kun je het systeem laten uitschakelen
met vertraging. Kies bijvoorbeeld voor Timer, Afsluiten over 2
uur of Timer, Afsluiten over 30 minuten. Er wordt een aftelvenster getoond en na afloop van de timer wordt je systeem automatisch uitgeschakeld. Je kunt ook kiezen voor slaapstand of
sluimerstand.
Downloaden op: www.bandisoft.com/shutdown8
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