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

”ALLES IN HUIS VOOR
KANTOOR EN THUIS”
•
•
•
•
•
•
•

Juli / Augustus 2011

Computersupplies
CD-ROMS
Dealer van ÊBrotherÊ printers
Arbo-gekeurde burostoelen
Kantoormeubelen
Levering van alle mogelijke kantoorartikelen
Voor bedrijven bezorging door heel Limburg

www.van-heijster.nl
kantoor@van-heijster.nl
De CalCuluS juli / augustus
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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 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
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FIREFOX 4.

Colofon

Na de introductie van Internet Explorer 9 enkele weken geleden,
kon Firefox natuurlijk niet achterblijven. De nieuwste versie van
deze browser draagt rugnummer 4. Zoals gebruikelijk, wordt ook
deze keer weer een forse snelheidswinst beloofd wanneer je
overstapt op de nieuwste versie. Deze zou wel zes keer sneller
zijn dan het oude programma. Daarnaast zit Firefox 4 ook vol
met nieuwe functies. De snelheidswinst merk je maar bij enkele
specifieke bewerkingen, maar de nieuwe functies zijn daarentegen wel de moeite waard. Zo kun je overzicht aanbrengen in je
tabbladen door deze te groeperen. Deze groepen van tabbladen
vind je vervolgens terug in een panorama met kleine voorbeeldjes van ieder tabblad. Daarnaast kun je tabbladen die je altijd
geopend hebt, bijvoorbeeld met je mailprogramma, vastzetten
als app-tabblad. Het tabblad komt dan uiterst links te staan en is
herkenbaar aan het logo. Een andere vernieuwing is de lokatiebalk, die door Firefox nu Awesome bar (indrukwekkende balk)
wordt genoemd. Zoektermen die je hier invult, worden ook automatisch gezocht in je favorieten en geschiedenis. Op deze manier vind je websites nog gemakkelijker terug.
Kijk voor de volledige lijst met nieuwe mogelijkheden op de website www.getfirefox.com

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
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Verspreiding:
Mevr. Munnichs
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105 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl
Arno Cretz

Eindredactie:
Meander 44
6071 SB
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INTERNET VIA JE BUURMAN.
Steeds meer mensen hebben een draadloos netwerk waarmee je
gemakkelijk kunt verbinden met internet. Tot voor kort was het
strafbaar om in te loggen op een netwerk dat daar duidelijk niet
voor bedoeld is. Als de naam van het netwerk bijvoorbeeld prive of geentoegang is, dan mocht je niet verbinden.
Ook het omzeilen van de beveiliging van een draadloos netwerk
was strafbaar. Het hof in Den Haag brengt met een recente uitspraak verandering in deze situatie. Het is weliswaar maatschappelijk ongewenst gedrag, maar dat maakt volgens de rechter het
meeliften op het internet van je buren nog niet strafbaar.
Zolang je alleen de internetverbinding gebruikt, en dus niet probeert in te breken op de computer van de buren, is er geen sprake van computervredebreuk. Het wordt nu dus nog belangrijker
om de beveiliging van je draadloze netwerk nog strakker te maken, dus snel beveiligen.
De CalCuluS juli / augustus
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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.
Ook kan men als lid een eigen e-mail adres via de club aanvragen, dit kan op de clubavond bij een van de bestuursleden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
THEMA-AVOND
CLUBAVONDEN
In de maanden Juli en Augustus zijn er geen clubavonden
in verband met vakanties.
1
6
3
1

september
oktober
november
december

2011
2011
2011
2011

De clubavond begint om
19.30 uur en duurt tot 22.30
uur.

De CalCuluS juli / augustus
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Op de clubavond van 1 september zal er een themaavond gehouden worden over
het programma SKYPE.
De aanvang is om 20.00 uur.
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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.

Slechts enkele voorbeelden: voor welke van de circa 50 thema's
wilt u sites blokkeren, op welke tijdstippen of hoelang mag een
kind de pc gebruiken, welke personen mogen msn-vriend(inn)en
worden van uw kind, enz.
Zorg wel dat u bij elke rubriek de schuifknop eerst op Aan zet en
bevestig uw aanpassingen met Instellingen bijwerken.
4. Hier kunt u van elk kind ook een
rapport opvragen. Het volstaat door
Activiteit aan te klikken en het gewenste kind te selecteren. Per rubriek
krijgt u dan detailinformatie, waaronder een chronologisch overzicht
van de bezochte sites. Handig is ook
dat uw kind alsnog uw toelating kan
vragen een geblokkeerde site te bezoeken. Op die verzoeken kunt u dan
van op afstand reageren. Als u dat zo
instelt, krijgt u van elke overtreding
tevens een mail toegestuurd.
De CalCuluS juli / augustus
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MAAK INTERNET KINDVRIENDELIJK.

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

Uw (klein)kinderen behoedt u wellicht liever voor ongepaste webinhoud of internetcontacten. Geen enkele oplossing is waterdicht, maar aan het gratis Norton Online Family hebt u een flexibele service.

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.

1. Surf naar https://onlinefamily.norton.com. Klik op Nu
registreren en op Online Family downloaden.
Creëer een account bij Norton en kies een schermnaam en een
plaatje (avatar) voor uzelf. Vervolgens vult u voor elk kind de
naam, geslacht en geboortejaar in en kiest u alweer een passende avatar. Bevestig telkens met Kind toevoegen en druk op Norton Safety Minder installeren na afloop.
We gaan ervan uit dat ook uw kinderen de pc gebruiken waarop
u nu bezig bent en dus bevestigt u met nu installeren, er is
overigens ook een Mac-versie! Maken uw kinderen ook van andere pc's gebruik, dan moet u ook daar het programma op installeren.
2. De installatie van de client-module Norton Safety Minder is
rechttoe rechtaan, wel zult u de firewall duidelijk moeten maken
dat het programma een internetverbinding mag opzetten. Zodra
u zich na de installatie bij de service hebt aangemeld, maakt u
via de knop(pen) wijzigen duidelijk via welke Windowsgebruikersaccount elk kind zich bij deze pc aanmeldt.
Geef de pc ook een duidelijke naam
mee en bevestig met voltooien
(mogelijk is een herstart van de pc vereist).
3. Vervolgens kunt u zich bij de online
service aanmelden en per kind de gewenste restricties instellen.
Klik daarvoor op Instellingen en bekijk de rubrieken Profiel, Web, Zoeken, Expresberichten, Social, Tijd
en Waarschuwen.
In elke rubriek kunt u nu per geselecteerd kind nauwgezet vastleggen
wat (niet) mag.
De CalCuluS juli / augustus

2011

Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;
Marianne Schmitz;

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

FEESTCOMMISSIE.
De heren Harry Frenken en Wiel Menten zijn in september uitgenodigd voor een vergadering met het bestuur. Er wordt dan besproken wat de mogelijkheden zijn.
Mochten er nog leden zijn die ideeën hebben dan kunnen zij zich
tot 1 september 2011 melden bij de heren van de feestcommissie.
Het e-mail adres is: mentenw@kpnplanet.nl
INTERNET OP DE CLUBAVOND.
Omdat de problemen niet zo maar zijn op te lossen zal er voorlopig gewerkt worden met de router van de school want daar zijn
geen problemen mee.
In overleg met de school wordt naar een oplossing voor de toekomst gezocht maar voorlopig werkt het zo prima.
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HANDIGE SITES.

GROTE BESTANDEN VERSTUREN.

Wilt u even het weer checken waar ook ter wereld, dan is
www.weather.com een handige site. Klik wel even op het
knopje ˚C helemaal rechtsboven aan de pagina, anders krijgt u
alles in graden Fahrenheit te zien.
Voor Nederlands weer is het aloude
www.knmi.nl natuurlijk een prima
uitgangspunt, terwijl www.weer.nl en
www.weeronline.nl ook interessant
zijn.
Wil men een weerprogramma op de
computer dan is www.buienradar.nl
of yowindow.com interessant. In yowindow kan men zelf heel veel instellen.
Voor meer internationaal weer kunt u
ook wor ldwe ather .vmo.int
of
www.weather.gov eens proberen.

Wil je gratis een of meer bestanden versturen tot een grootte van 2 Gb? Dat doe
je razendsnel met WeTransfer, een handige en gebruiksvriendelijke dienst van
Nederlandse bodem.
KIES BESTANDEN.
Ga naar www.wetransfer.com. Klik op
Kies bestanden en voeg een of meer bestanden toe. Je ziet direct of je nog ruimte hebt om meer bestanden toe te voegen. Als
je er al een of meer hebt toegevoegd, kun je, mits je de 2 Gb
niet overschrijdt, nog meer bestanden kiezen.
GEEN SPECIALE TEKENS.
Zorg dat je geen bestanden toevoegt die in hun naam speciale
tekens bevatten. Zo kan WeTransfer bijvoorbeeld niet overweg
met de puntkomma ; of backslash \. Geef de bestanden die je
wilt versturen een andere naam als je deze foutmelding krijgt.
ONTVANGER(S).
Voer nu het e-mailadres van de ontvanger(s) in. Je kunt er
maximaal twintig invoeren, gescheiden door een spatie. Je krijgt
een ontvangstbevestiging zodra iemand de bestanden heeft gedownload. Daaronder voer je jouw e-mailadres in. Dit is nodig
om je een ontvangstbevestiging te sturen als iemand de downloadlink heeft gebruikt.
BERICHT.
Je kunt de ontvanger(s) mailen dat er een WeTransfer-link
aankomt. Maar je kunt ook een kort bericht invoeren dat uitleg
geeft bij de link. Het kan gebeuren dat de e-mail met downloadlink als spam wordt aangemerkt. Als je belangrijke bestanden
verstuurt, is het handig om de ontvanger persoonlijk te mailen.
TRANSFER.
Je hebt nu alle informatie ingevoerd.
Klik op Transfer om de bestanden te
uploaden en de downloadlink te verzenden. Je ziet hoe lang dat uploaden
duurt.
Je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail, zodat je zeker weet dat je
bestanden aangekomen zijn bij de
ontvanger(s).

De CalCuluS juli / augustus 2011
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NIEUWE FREEWARE.

WELKE VERSIE VAN WINDOWS HEB IK?

PhotoFiltre.
PhotoFiltre bevat behoorlijk veel functies die je normaal gesproken alleen maar in betaalde programma’s tegenkomt. Naast de
standaardtaken zoals uitsnijden en selecteren zijn er tools voor
het instellen van de helderheid, het contrast, de kleurbalans, de
verzadiging en de gammacorrectie, functies die veel fotografen
voor het bewerken van hun foto’s. De effecten zijn direct zichtbaar, maar worden pas na een klik op Ok daadwerkelijk toegepast. Dankzij een handige Undo-functie maak je de laatste bewerking weer heel eenvoudig ongedaan. Met de vele effectfilters
maak je al je foto’s een stuk mooier en levendiger. Vanzelfsprekend zijn er tools zoals de toverstaf, pipet en kwast aanwezig.
Alleen wel jammer dat er geen lagen worden ondersteund zoals
bijvoorbeeld bij Photoshop het geval is. Het programma is Nederlandstalig en is te downloaden via: www.photofiltre.com
TIP 1: Via het commando Afbeelding-Copyright voeg je een
copyrightnotitie aan je foto’s toe.
TIP 2: Op de website vind je onder Plugins een aantal extra
programma’s, onder andere voor het corrigeren van rode ogen
en voor het maken van screenshots.

Wil je weten of jouw versie van Windows nog wordt ondersteund
en of je de juiste Service Packs hebt geïnstalleerd? Dit kun je
eenvoudig zelf controleren. Om te zien welke versie van Windows je hebt en welke Service Packs er zijn geïnstalleerd, klik je
op Start en daarna met de rechter muisknop op Deze computer in XP of op Computer in Vista en 7. Door met de rechtermuisknop in het veld te klikken en dan naar Eigenschappen te
gaan verschijnt er een venster met allerlei informatie over Windows. Hier vind je welke versie van Windows er is geïnstalleerd.
Verder vind je hier terug welke Service Packs er zijn geïnstalleerd. Als je gebruik maakt van een 64-bits versie van Windows
dan zal hier X64 of 64 bit staan.
Er zijn wezenlijke verschillen tussen een 32-bit of een 64-bit versie van Windows. Hierdoor is bijvoorbeeld een Service Pack voor
een 64-bit versie van Windows Vista is niet geschikt voor een
32-bit systeem en andersom. Let er dus op dat je de juiste versie download.
Je krijgt regelmatig een melding dat er
updates beschikbaar zijn voor Windows
of voor programma’s die op je computer
zijn geïnstalleerd. Deze meldingen zijn
wellicht vervelend, maar klik ze niet zomaar weg. Het is belangrijk dat je deze
updates installeert om je computer in
goede conditie te houden.
Stel dat dus niet uit.

Helium Music Manager.
Al je veel muziek download, dan
weet je dat het overzicht over je
verzameling na verloop van tijd ver
te zoeken is. Deze handige tool helpt
je om alles weer snel op orde te krijgen. Het grote voordeel van
programma’s zoals Helium Music
Manager is dat je op je eigen harde schijf en aangesloten mobiele apparaten muziek terugvindt waarvan je vergeten was dat je
die had. Helium sorteert de MP3’s op alfabet of volgens categorieën zoals datum, album en genre, en speelt ze af en brandt ze
desgewenst op cd of dvd. Het programma is Nederlandstalig en
is te downloaden via: www.helium-music-manager.com
TIP: Om de tags van de MP3’s te bewerken, selecteer je een
track, klik je er met de rechtermuisknop op en kies je Bewerken-Bewerk tags of je gebruikt de toetsencombinatie
SHIFT+CTRL+E.
De CalCuluS juli / augustus
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WEETJES.
Gratis Efteling spel.
Raveleijn is een nieuwe show die in de Efteling wordt opgevoerd.
Er is ook een boek en een televisieserie van, en nu is er ook een
gratis online game over ruiters, raven en graffers. Je vindt het
op www.raveleijn.nl. Je moet je wel eerst even registreren.
BUREN.
Een vrouw uit Georgië heeft er eigenhandig voor gezorgd dat
buurland Armenië geruime tijd zonder internet heeft gezeten. De
75-jarige was op zoek naar schroot en beschadigde bij het graven de glasvezelkabel die tussen beide landen ligt.
De CalCuluS juli / augustus
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RADIOSURE FREE OP JE PC.

SPIONAGE.

Hoewel de cassetterecorder al jaren geleden is verdwenen,
brengt RadioSure het gevoel toch een beetje terug, liedjes opnemen van de radio. Een echte FM-zender is daarbij niet nodig,
want RadioSure maakt gebruik van radiozenders op Internet.
Het cassettebandje is bij RadioSure vervangen door mp3. Het programma ondersteunt naar eigen zeggen ruim 1700
zenders. Het beschikt over een zoekfunctie om nieuwe zenders te vinden en
u kunt favorieten aanleggen. De opnamefunctie werkt verrassend goed. Het
leukste is dat RadioSure de mp3's zelf
een naam geeft aan de hand van de artiest en de naam van het liedje. Deze
gegevens slaat het programma ook op
in de mp3-tags. De mp3's worden vervolgens bewaard in de map RadioSure Recordings in uw muziekmap (in Windows 7 te vinden via Start). Omdat RadioSure de
liedjes automatisch voorziet van tags, kunt u het programma
gewoon de hele dag op een van uw favoriete zenders laten
staan. Druk op de opnameknop, Record, en kijk aan het einde
van de dag welke liedjes RadioSure allemaal voor u heeft opgenomen. Hierbij is de mute-knop waarmee het geluid wordt gedempt een handig extraatje, u hoeft beslist niet mee te luisteren
tijdens de opname. Verwacht geen wonderen van de opnamen:
de meeste dj's babbelen graag door de muziek heen en liedjes
worden vaak ingekort afgespeeld.
Naast de gratis versie vindt u op de
website ook de Pro-versie van RadioSure, die nog geen 10 euro kost. Deze versie maakt het mogelijk om meerdere
uitzendingen tegelijk op te nemen, hij
toont uitgebreide trackinfo en biedt bovendien een betere opnamekwaliteit.
Ook kan men via de site diverse skins
downloaden en het programma naar eigen wensen instellen.

Benieuwd naar wat uw huisgenoot of kroost uitspookt op internet? IEHistoryView biedt antwoord.
De internetgeschiedenis kan natuurlijk ook direct worden opgevraagd in Internet Explorer, maar IEHistoryView heeft handige
extra’s in huis. Installatie is niet nodig, u kunt IEHistoryView
direct starten vanaf bijvoorbeeld een usb-stick.
Het programma toont een overzicht met alle bezochte websites
en binnengehaalde bestanden. Klik op de kolom Modified date
als u de gegevens op datum wilt sorteren. U kunt ook op url
(webadres) sorteren of de zoekfunctie gebruiken, via het verrekijker-icoontje.
Een andere handige optie is dat u snel een volledig rapport van
de surfgeschiedenis kunt aanmaken en hem op kunt slaan op
een usb-stick. Als u de stick vervolgens aan een andere computer koppelt, kunt u alles in alle rust uitgebreid bestuderen. Hiervoor selecteert u alle onderdelen via de toetsencombinatie
CTRL+A. Kies in het menu File voor Save selected items en
bewaar het rapport als tekst– of html-bestand (txt of web) op de
usb-stick.
Het programma is te downloaden op: www.nirsoft.net

2011

Als u een nieuwe computer aanschaft, is er vaak allerlei software
op voorgeïnstalleerd. Bekend zijn de probeerversies van commerciële software en de overbodige werkbalken in de webbrowser. Slimcomputer gaat deze programma’s te lijf. Klik op Run
scan om Slimcomputer een controle te laten uitvoeren.
Mogelijk overbodige programma’s vindt u achter de knop Applications.
Klik een programma aan en kies Remove als u het wilt verwijderen. Werkbalken en andere browseruitbreidingen staan achter
de knop Toolbars. Als u op een uitbreiding klikt, verschijnt er
uitleg over wat de uitbreiding doet. Gebruik wederom de knop
Remove om het onderdeel te verwijderen.
Het programma is te downloaden op: www.slimcomputer.com

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS

RadioSure is te downloaden via: www.radiosure.com
De CalCuluS juli / augustus

SCHOONMAAK.
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Outlook Express.

DIASHOW ALS BUREAUBLADACHTERGROND IN WINDOWS

Outlook Express maakt geen deel meer uit van Windows 7 en
kan hier ook niet op worden gedraaid. Onderstaande beschrijvingen gelden derhalve voor Windows XP. Open Outlook Express en
klik op Extra en Opties. In het tabblad Onderhoud klikt u op
Archiefmap. In het dialoogvenster Archieflocatie kopieert u de
genoemde archieflocatie. Plaats de cursor links in het venster
onder Uw persoonlijke berichten worden in de volgende
map opgeslagen, toets Shift+End en kopieer dit met Ctrl+C.
Klik tweemaal op Annuleren en sluit het dialoogvenster.
Kopieer de inhoud via Start, Uitvoeren, druk op Ctrl+M, klik
op Ok. Klik op Bewerken en Alles selecteren, kopieer het en
sluit het venster.
Maak een nieuwe map, noem dit Back-up van e-mail en druk
op Enter.
Plak de inhoud van uw archiefmap in de back-upmap. Een dubbelklik opent de map Back-up van e-mail. Klik met de rechter
muisknop in de map Back-up van e-mail en kies Plakken.

In Windows 7 zit een leuke functie die de bureaubladachtergrond op gezette tijden verandert. Vroeger moest je daarvoor
een tool gebruiken, maar nu wordt de functie dus door Windows
7 ondersteund. Je kunt de functie naar eigen wensen instellen.
Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het bureaublad
en kies Aan voorkeur aanpassen. Na een klik op de link Bureaubladachtergrond kun je een nieuwe achtergrond uitzoeken. Door afbeeldingen aan te vinken bepaal je welke afbeeldingen als achtergrond voorbij komen. Zodra je meer dan één
afbeelding selecteert, kun je instellen hoe vaak de bureaubladachtergrond vervangen wordt, bijvoorbeeld ieder dertig minuten
of ieder dag. We raden je af de instelling op 10 seconden te
zetten, omdat dat nogal onrustig is.
Door SHIFT+linkermuisknop kun je in één keer de complete
weergegeven selectie selecteren. Vervolgens kun je de
afbeeldingspositie zelf instellen. Standaard staat deze op Vullen
en dat is meestal de beste optie tenzij je kleine afbeeldingen als
achtergrond gebruikt. De optie Spreiden levert meestal geen
mooie resultaten op. Wil je de afbeeldingen in willekeurige
volgorde tonen, vink dan Willekeurige volgorde aan voordat je
het venster met Wijzigingen opslaan afsluit.
Overigens kun je de selectie van de weergegeven afbeeldingen
wijzigen door een andere map te selecteren via Bladeren. Zo
kun
je
bijvoorbeeld
de
vakantiefoto’s van afgelopen
zomer op je bureaublad toveren.
Het is slim om al je potentiële
achtergronden in een aparte map
te
verzamelen
en
deze
vervolgens te selecteren. Je kunt
ook meerdere mappen maken
met foto’s en steeds een andere
map selecteren zodat je steeds
kunt wisselen.

Adresboek exporteren.
In Outlook Express kiest u achtereenvolgens Bestand, Exporteren en klik op Adresboek. Selecteer Tekstbestand (met
door komma's gescheiden waarden) en klik op Exporteren.
Geef het bestand een naam, klik op Opslaan en klik op Volgende.
Back-up maken van het adresboek.
De informatie van het adresboek staat in een wab-bestand, diep
verstopt. De locatie vindt u door in het adresboek op Help en
Info te klikken. U bereikt de map met dit bestand als volgt, selecteer het pad in het hierboven genoemde dialoogvenster
(m.u.v. de bestandsnaam) en druk op CTRL+C. Kies Start, Uitvoeren en druk op CTRL+V om het pad in het vak Openen te
plakken. Klik op Ok, de map wordt nu weergegeven in de Verkenner. De map Adress Book verschijnt op het scherm. Klik met
de rechtermuisknop op de bestanden Uw gebruikersnaam en
Uw gebruikersnaam.wab en kies met Kopieren naar voor
een extern medium.
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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
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Computer Club Swalmen

EEN BACKUP MAKEN.
Het overkomt ons allemaal wel eens: uw harde schijf crasht
(raakt beschadigd) of uw laptop wordt gestolen! Weg zijn uw documenten, foto's, films en muziek. Veel werk en vele herinneringen zijn verloren. Om te voorkomen dat bestanden verloren
gaan is het van belang deze veilig te stellen, maak dus regelmatig een back-up.
Een back-up is een kopie van gegevens die op uw computer
staan. U plaatst de bestanden op een ander medium om ze te
zijner tijd terug te zetten. Een back-up kan zijn: een volledige
systeemback-up of een back-up van een willekeurige set persoonlijke bestanden.
Back-up starten.

Computer Club Swalmen

Met de tweede optie bepaalt u welke items, bibliotheken en
mappen, u op wilt nemen in de back-up. U klikt op Volgende.
Deze optie wordt hierna nader uitgewerkt.
Controleren en corrigeren.
Bij een persoonlijke back-up is met de link Schema wijzigen de
back-up zodanig in te stellen, synchroniseren, dat de gemaakte
back-up regelmatig met de laatste wijzigingen wordt geactualiseerd. Bij handmatig te maken back-ups, kan de externe harde
schijf als opslagmedium na synchronisatie worden uitgezet.
De persoonlijke back-up is een geselecteerde deelverzameling
van bestanden die u veilig wilt stellen, dus niet alleen de map
Mijn Documenten. Klik op Instellingen opslaan en back-up
uitvoeren en de back-up start.

In Windows 7 vindt u het programma om te back-uppen in
Start, Alle Programma’s, Onderhoud en Back-up maken en
terugzetten. Hiermee stelt u de back-up in en geeft u precies
aan waar en wanneer de back-up gemaakt wordt. Met deze Windows back-uptool kunt u specifieke bestanden veilig stellen of
een image maken van de harde schijf.
In het kader van dit artikel bespreken we alleen het maken van
een persoonlijke back-up van onze bestanden in Mijn Documenten. Hierin bevinden zich documenten, afbeeldingen, films,
foto's, tekstbestanden, werkbladen, uw adressenbestand en emailberichten van Windows Mail.
Als opslagmedium kunt u een usb-stick van 4 GB (of meer), een
externe harde schijf van 50-60 GB of een herschrijfbare cd of
dvd gebruiken, zodat uw back-up op een veilige locatie is opgeborgen. De (usb)-hardware sluit u aan op de computer.

Om het back-upprogramma te starten klikt u op Start, typt u
back in het zoekvak en kies Back-up maken en terugzetten
om het gelijknamige scherm te openen.
Controleer of het gekozen station (het opslagmedium) op de
computer is aangesloten en voldoende opslagruimte heeft voor
de back-up.
Is dit niet het geval klik dan op Schijfruimte beheren. Verwijder eerdere back-ups of verwijder bestanden die geen deel uitmaken van de back-up. Klik tot slot op Sluiten. Wordt het maken van back-ups gewijzigd, klik op de knop Instellingen wijzigen en doorloop opnieuw de wizard Back-up instellen.
Klik op de knop Nu back-up maken om te starten met de backup.

Instellen van het back-up proces.

BACK-UP MAKEN VAN MAIL.

Klik op Back-up instellen. De wizard Back-up instellen start.
Selecteer nu het back-updoel, oftewel het opslagmedium waar
de back-up wordt opgeslagen (usb-stick, externe harde schijf).
Na een klik op Volgende opent het scherm met de vraag Waarvan wilt u een back-up maken?. Selecteer de eerste optie en
klik op Volgende als alle standaard items van Windows automatisch in de back-up moeten komen.

Windows Live Mail.
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Back-up van bestanden maken.

Voor het veilig stellen van Windows Live Mail gaat u via de Verkenner en lokale schijf C:\ naar de map Program Files, klik en
selecteer vervolgens Windows Mail.
Kies hier met de rechter muisknop voor kopiëren naar het externe opslagmedium.
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