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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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WINDOWS TIPS.

Colofon

Productsleutels.
Misschien komt het moment waarop u Windows wilt herinstalleren. Geen probleem, zolang u over de originele productcode
(product key) beschikt. U zou echter niet de eerste zijn die de
code niet meer terugvindt. Met de gratis tool Belarc Advisor te
vinden op (www.belarc.com/free download.html) of het
lichtvoetiger Magic Jelly Bean Key Finder deze is te vinden op
(www.magicaljellybean.com/keyfinder) en herkent codes
van meer dan 300 programma’s maar wel even opletten dat u
geen ongewenste software mee installeert.
Opruimen met AdwCleaner.
Adware is een verzamelnaam van kleine programma’s die zich
stiekem in uw systeem nestelen en u ongevraagd voorzien van
reclame. Ze tonen popups, veranderen de homepage van uw
browser of openen die browser regelmatig op een bepaalde pagina. AdwCleaner, te vinden op http://malwareinfo.nl/
adwcleaner-downloaden-en-gebruiken/ maakt korte metten
met deze rommel. Wanneer u dit programma opent, zal het
meteen uw systeem scannen en een lijst van elementen aanvoeren waarvan het vermoedt dat u ze nooit wil gebruiken. Met de
knop Delete worden deze boosdoeners de nek omgedraaid.
U kunt AdwCleaner ook als portable app laten werken vanaf een
usb-stick.
Breedbeeldbewerker.
Fhotoroom heeft net de weg gevonden naar Windows 8 Store.
Deze fototool is zó gebouwd dat u al tijdens de bewerking
optimaal geniet van de foto’s die heerlijk groot in beeld komen.
Bovendien werken de optimalisatietools helemaal anders dan bij
de meeste fotobewerkers. Haal de gratis editie uit de Windows
store. Links beneden vindt u de
basistools. Wanneer u er één
selecteert, kunt u die rechts in
verschillende variëteiten terug
vinden. Als u een bepaald effect
kiest, verschijnen er schuif-regelaars
om het effect helemaal naar eigen
smaak toe te passen.
De CalCuluS juli / augustus
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IN DIT BOEKJE OP PAGINA:
7.

Windows 8 tips.

8.

Windows 8 tips.

9.

Tips.

10. Geen reclame meer.
13. Startmenu Windows 8.

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.
De CalCuluS juli / augustus
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16. Tips voor Outlook.com.
18. Windows tips.
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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
NIET ZO SNEL ALS BELOOFD.
Een onderzoek van de website breedbandwinkel.nl heeft uitgewezen dat internetters in de praktijk niet de snelheid krijgen
waarvoor het abonnement is afgesloten. Volgens het onderzoek
krijgt 61% niet eens de helft van de beloofde snelheid.
AH AFHAALPUNT VAN BOL.COM.
Webwinkel Bol.com is bezig om 700 Albert Heijn winkels te
voorzien van een afhaalpunt voor de spullen die je online besteld. Alles wat voor 23.00 uur is besteld kun je de volgende dag
na 15.00 uur afhalen in de Albert Heijn. De samenwerking is mogelijk doordat Bol.com in 2012 werd overgenomen door Ahold,
het moederbedrijf van Albert Heijn.
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 juli / augustus
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VEILIGHEID VOOROP.
Hopelijk ten overvloede, maar het is uiteraard zaak om een upto-date virusscanner op uw pc te hebben draaien als u in de
weer gaat met torrents.
Ook legale content wordt helaas maar al te vaak op creatieve
wijze aangepast door kwaadwillenden.
Is een torrentbestand eenmaal binnengehaald, dan is het zaak
om het, voor u er wat mee doet, eerst even via de rechtermuisknop door te laten lichten door uw virusscanner. Pas als deze
groen licht geeft is het in orde. Vermijd daarnaast zoveel mogelijk het downloaden van uitvoerbare bestanden.
Hebt u bijvoorbeeld een film gedownload en blijkt deze als .exebestand in de downloadmap te staan, heel jammer, maar
meteen verwijderen. Dit soort trucjes wordt maar al te vaak gebruikt om u te misleiden. Ook is het handig om sporen van bezoeken aan torrentsites te wissen.
In Internet Explorer klikt u onder Extra op Browsergeschiedenis
verwijderen en in het daarop geopend venster op de knop VerDe CalCuluS juli / augustus
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TIPS VOOR OUTLOOK.COM.

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

Hebt u intussen de overstap, van Hotmail, naar Outlook.com gemaakt, of bent u van plan dat binnenkort te doen? Dan hebt u
wat aan onderstaande tips.

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.

Als u de muisaanwijzer boven een e-mail houdt, krijgt u drie pictogrammen to zien. Dat zijn de zogenoemde snelle acties, waarmee u respectievelijk de mail kunt verwijderen, als (on)gelezen
markeren of verhuizen naar de top van uw mailbox.
Wilt u andere acties? Open dan Meer e-mailinstellingen, selecteer Snelle acties en klik op Acties toevoegen.

BESTUURSMEDEDELINGEN.

Outlook.com kent verschillende manieren om ongewenste mail
op te ruimen. Een handige optie vinden wij de knop Opruimen,
waar u zelf kunt beslissen wat er met binnenkomende mail moet
gebeuren. Klik op Regels beheren en op Nieuw en leg vast op
welke berichten de regel van toepassing is en welke actie u wilt
uitvoeren.

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.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
U kunt ook e-mail aliassen aanmaken, dat kan bijvoorbeeld handig zijn als u verschillende adressen aan verschillende doeleinden, persoonlijk, zakelijk, enz. wilt koppelen, terwijl u die mails
toch vanuit één account wilt beheren. Dat doet u vanuit Meer emailinstellingen, waar u een Outlook-alias maken selecteert.
Het zal u niet echt verbazen dat Outlook.com ook sociale netwerk sites integreert. Klik maar even op het pijltje naast Outlook
en kies Personen. Selecteer het gewenste netwerk, waaronder
Face-book, Twitter en Linkedin, kies Link maken, vul uw ID in
en geef uw toestemming voor de connectie.
Uw contactpersonen verschijnen dan in de contactlijst en u kunt
meteen een bericht aan hen verzenden, ook naar hun prikbord.
Outlook.com heeft ook een handige manier uw mails snel in te
delen. Selecteer één of meer mails en klik bovenaan op Categorieën, eventueel klikt u eerst de drie puntjes aan.
Er verschijnen al meteen voorgedefinieerde categorieën, maar
via Nieuwe categorie voegt u eigen rubrieken toe.
U zult zien dat die in het linkerpaneel verschijnen, bij Snelle
weergaven.
De CalCuluS juli / augustus
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De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

Bedankt Mevrouw Munnichs.
Na 26 jaar de CalCuluS-info gevouwen, geadresseerd en deze in
Swalmen door weer en wind bezorgt te hebben, neemt zij afscheid van de Computer Club. Aangezien zij een leeftijd heeft
bereikt waarop dit te zwaar voor haar wordt.
Met ingang van deze oplage worden alle boekjes bezorgt door de
Westrom Business Post. Mocht u een boekje niet ontvangen laat
het dan even weten en stuur een mailtje naar de redactie.
REDACTIE.
De redactie is op zoek naar enkele leden die mee willen helpen
bij het in orde houden van de website en met het samenstellen
van het boekje.
Kennis is hier niet voor nodig, veel tijd neemt het ook niet in beslag, alleen een beetje goede wil is vereist.
Bijna alles kan via internet uitgewisseld worden.
Interesse: mail naar: redactie@swalmencomputerclub.nl
De CalCuluS juli / augustus
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WEG MET SPYWARE.

VERLEVENDIG UW FOTO’S.

Spybot Search & Destroy is een oudgediende als het gaat om
het opsporen en verwijderen van Spyware. Het programma is
inmiddels beschikbaar in een tweede versie, die in cosmetisch
opzicht meer van deze tijd is en bovendien een andere naam
heeft gekregen. Ook zijn er betaalde varianten
van het programma uitgebracht. De gratis versie van de software heet nu Spybot 2 Free
Edition. Tijdens de installatie kunt u aangeven
dat u een beginnende dan wel gevorderde gebruiker bent. Elke keer als u Spybot 2 start,
klikt u eerst op Update om het laatste antigif
op te halen. Voer vervolgens met System scan
een controle uit. Om de scansnelheid te verhogen, biedt Spybot 2 aan om uw tijdelijke internetbestanden op
te ruimen. Uw systeem wordt vervolgens grondig doorzocht op
indringers, spyware en andere malware, waarna u de rommel
kunt verwijderen. Het gratis programma is te downloaden bij:
www.safer-networking.org

Om snel een aantal foto’s op te smukken met wat tekst
(ballonnen), een kadertje of allerlei leuke objecten haalt u geen
zware of dure fotobewerker uit de kast. Dat is meer iets voor het
leuke en lichtvoetige iPhotoDraw.
U downloadt het gratis programma op www.iphotodraw.com,
de tool vereist wel ook .NET Framework 3.0 of hoger maar
dat staat op de meeste computers.
Installeer het programma, het canvas is logischerwijze nog leeg,
maar via een eenvoudige versleepbeweging plaatst u makkelijk
een foto in het venster of u haalt een plaatje op via File en
Open.
We vertellen u eerst hoe u op een bepaald fotofragment inzoomt. Open daartoe het menu Image en kies voor Config
Canvas. Neem de grepen vast en versleep die rond het gewenste fragment. Bevestig met Ok. De grepen naar buiten slepen kan
ook, in dat geval wordt een deel van het (lege) canvas zichtbaar
en via Canvas Color geeft u dat dan de gewenste kleur mee.
Objecten toevoegen is nauwelijks moeilijker dan het pijltje bij
zo’n object in de gereedschapskist aan te klikken en de gewenste vorm te selecteren.
U vindt hier onder meer tekst, lijnen, veelhoek, vierkant, cirkel,
rechthoek, tekstballonnen en pijlen terug.
We houden het even bij een tekstballon. Selecteer het object en
teken hiermee een vorm op uw foto. De kans is groot dat het
uiteinde van de ballon niet goed staat, maar dat lost u op door
de gele stip te verslepen.
Wanneer u zo’n object selecteert, komen in het rechterpaneel allerlei aanpasbare
eigenschappen ter beschikking.
Afhankelijk van het object
zijn dat het lettertype, de
omtreklijn, de vulling en de
tekst. Door op zo’n object te
dubbelklikken kunnen er nog
meer eigenschappen opduiken, zoals teksteffecten of een
verloopkleur voor de vulling.
Veel succes ermee.
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SCHIJF OPRUIMEN.

WINDOWS 8 TIPS.

Als je een tijdje werkt met Windows, zul je merken dat er langzaam steeds minder schijfruimte overblijft. Dit komt doordat
Windows bij elke update en installatie informatie verzamelt,
waarmee de update eventueel weer terug te draaien is. Dit is
natuurlijk reuze handig in geval van problemen, maar als je
computer vlekkeloos presteert dan vormt deze data alleen maar
nutteloze ballast. Er is echter een gemakkelijke manier om van
deze gegevens of te komen en de schijfruimte weer vrij te maken met Windows Schijfopruiming.
1. Klik op Start en Deze computer om de Verkenner te openen. In Windows 8 ga je met de muisaanwijzer naar de hoek
linksonder en klik je hier met de rechter muisknop. Kies vervolgens voor Verkenner.
2. Klik met de rechter muisknop op de C schijf en kies voor Eigenschappen.
3. Klik op het tabblad Algemeen op de knop Schijfopruiming.
4. In Windows Vista kies je daarna voor Bestanden van alle
gebruikers van deze computer, om door te kunnen gaan. In
Windows 7 en 8 klik je in het nieuwe venster op Systeembestanden opschonen en wacht tot het venster opnieuw wordt
geladen. Gebruikers van XP gaan direct door naar punt 5.
5. Open het tabblad Meer opties en klik onder Systeemherstel
of Systeemherstel en schaduwkopieën op 0pruimen.
6. Bevestig deze opruimactie met een klik op Ja (XP) of Verwijderen (nieuwere versies).
7. Ga terug naar het tabblad Schijfopruiming. Het kan even
duren voordat het venster reageert, omdat Windows nog bezig is
met het opruimen van de overbodige herstelpunten.
8. Zorg dat er in ieder geval vinkjes staan voor Backupbestanden servicepack, Installatielogboekbestanden,
Vorige Windows-installatie(s) en Windows Update opschonen. Niet alle vier de opties zijn altijd beschikbaar. Als een
optie er niet is, dan is er geen bijbehorende data gevonden om
op te ruimen.
9. Klik op Ok en bevestig ook deze actie met Ja (XP) of Bestanden verwijderen (nieuwere versies).

Taakoverzicht.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS juli / augustus
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In Windows 8 werd taakbeheer grondig
verbeterd. U opent deze functie met de
toetsencombinatie
CTRL+SHIFT+ESC
zodat u het processor- en geheugengebruik kunt volgen samen met de schijfen de netwerkbelasting. Daaronder staat
de lijst met Apps en hun gebruik. Wanneer u het tabblad Prestaties aanklikt,
verschijnt er een grafisch overzicht dat
een goed beeld geeft van de apps of programma's die het opstarten vertragen. Klik op het tabblad Opstarten om de processen uit te schakelen die de opstart nodeloos vertragen.
Bestanden verbannen.
Ook bij Windows 8 staan na verloop
van tijd heel wat overbodige bestanden op de harde schijf. Om deze tijdelijke bestanden of logboekfiles te
wissen, drukt u op de Windows toets
in combinatie met de C toets om het menu aan de rechterkant te
openen. Selecteer Zoeken en daarna Instellingen.
Typ in het zoekveld Schijfopruiming. Daarna klikt u op Schijfruimte vrijmaken door overbodige bestanden te verwijderen. Selecteer in het volgende venster de harde schijf of de partitie die u wilt opruimen en klik dan op Ok. Daarna verschijnt er
nog een nieuw venster dat vraagt of u het zeker weet. Bevestig
met Ok.
Veeg uit de pan.
Apps in Windows 8 hoeft u niet af te sluiten. Zodra u ze enige
tijd niet gebruikt, gaan ze in sluimerstand. In deze stand leggen
ze minimaal beslag op de systeembronnen.
Soms kan het toch handig zijn om een App alsnog expliciet af te
sluiten. Dit kan met CTRL+F4.
Maar nog handiger is met de muis boven in het venster te zweven, deze verandert nu in een handje, en dan de App naar de
onderkant van het scherm te slepen.
De CalCuluS juli / augustus
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WINDOWS 8 TIPS.

STARTMENU VOOR WINDOWS 8.

Virusscanner.
Bood Windows Defender in de vorige versies van Windows alleen
bescherming tegen spyware, in Windows 8 is het een compleet
beveiligingspakket. Windows Defender in Windows 8 beschermt
tegen spyware en tegen malware zoals virussen en trojans, en
het verwijdert ongewenste software. ovendien is het een relatief licht programma
dat ook nog eens weinig aandacht vraagt
van de gebruiker. Wilt u het programma
toch even controleren of gebruiken voor
een aangepaste scantaak, dan kan dat
door met rechts op de vlag van het Onderhoudscentrum te klikken, in de taakbalk naast de klok. Kies daarna Onderhoudscentrum opener.
Bij Beveiliging ziet u dat Windows Defender de computer beschermt.
Wilt u het programma zelf starten, klik dan rechtsboven in het
zoekvenster en zoek op Defender. Klik op Windows Defender
zodra het onderdeel is gevonden. De kleur van het programma
maakt direct duidelijk wat de beveiligingsstatus van uw computer is. Direct een scan uitvoeren kan via Nu scannen, waarbij u
kunt kiezen tussen Snel, Volledig en Aangepast.

U hebt Windows 8 (ook) op uw desktop draaien, maar net als
veel andere gebruikers vindt u het verdwijnen van uw vertrouwde startmenu maar niks. Met 8StartButton haalt u niet alleen
dat menu weer naar boven, u krijgt er bovendien nog een paar
handige extra features bij. U vindt 8StartButton op
www.totalidea.com/8startbutton. Er zijn twee versies, een
betaalde (ongeveer 10 euro) en een gratis. Wij houden het hier
bij die gratis editie. U dient wel een e-mailadres in te vullen
waarop u dan een bevestigingsmail ontvangt. De installatie van
de tool is binnen een paar muisklikken gepiept. Op het einde
kunt u onder meer aangeven dat u meteen naar het bureaublad
wilt doorstarten. Na een herstart van Windows kunt u dan aan
de slag. Klikt u de nieuwe startknop met de rechtermuisknop
aan, dan verschijnt een snelmenu met onder meer een aantal
(Engelstalige) afsluitopties voor Windows. Ook het Runcommando vindt u hier terug, zodat u zelf bepaalde opdrachten
snel kunt laten uitvoeren. Via de optie Left mouse click shows
kunt u instellen dat u met een klik op de linkermuisknop meteen
het nieuwe startmenu te zien krijgt. Dat startmenu bestaat uit
twee delen. Allereerst een linkerpaneel dat wel iets weg heeft
van het oude Windows 7-menu, maar dat eigenlijk meer op een
Verkennervenster lijkt. Zo treft u hier de map Accessoires aan,
met daarin bekende items als Geluidsrecorder en Kladblok.
Klikt u een item met de rechtermuisknop aan dan herkent u een
snelmenu, met opties als Uitvoeren als administrator en
Vastmaken aan Start. In het rechterpaneel treft u een reeks
tegels aan, maar die is eigenlijk
vooral interessant in de betaalde
versie.
Hebt u bij Left mouse
click shows
de standaard optie
Radial Quick Acces Menu laten
staan, dan krijgt u zes cirkeltjes te
zien als u de startknop met de linkermuisknop aanklikt. Drie ervan
leiden u naar een of andere afsluitoptie van Windows, de andere drie
voeren u telkens naar een andere
startoptie, het startmenu van 8BStartButton, het startvenster
van Windows 8 en de Windows 8 Apps met zoekfunctie.

Snel een screenshot maken.
Via Alt+Tab en Shift+Tab kon u in de vorige Windows-versies
al een afdruk van een venster of van het volledige bureaublad
maken, dat naar het tijdelijke geheugen van de computer werd
gekopieerd. Van daaruit was het eenvoudig om de betreffende
afbeelding bijvoorbeeld in Paint te plakken en hem te bewaren
op de computer. Zo kon u dus altijd al een screenshot maken, al
kostte het een paar handelingen.
In Windows 8 gaat het veel sneller. Via
Windows-toets+Prtscn maakt u een
schermafdruk van het hele scherm.
Die afdruk bewaart u automatisch en
een nieuwe map, genaamd Schermopnamen, die u in de map Afbeeldingen vindt. Sneller en gemakkelijker kan het bijna niet.
De CalCuluS juli / augustus
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Pop-ups blokkeren.
Een wat oudere vorm van reclame op internet, maar nog steeds
veel gebruikt, is de pop-up. Dit is een venstertje dat verschijnt
over je hoofdvenster, met daarin een reclameboodschap.
De meeste browsers hebben hier tegenwoordig een ingebouwde
bescherming tegen. Bij Firefox klik je op de oranje knop Firefox
en Opties (of Extra in Windows XP) en Opties. Vervolgens klik
je op lnhoud en zet je een vinkje voor Popupvensters blokkeren. In Internet Explorer klik je op Extra en Internetopties.
Vervolgens zet je op het tabblad Privacy een vinkje voor Popupblokkering inschakelen.
Controleer je computer.
Sommige reclame die je ziet op websites worden niet door de
website, maar door je eigen pc toegevoegd. Een voorbeeld zijn
de dubbel onderstreepte linkjes in teksten, waar een ballonnetje
verschijnt wanneer je er met de muis overheen gaat. Als dit op
jouw computer gebeurt, dan ben je besmet met ad-ware.
Om zo’n vervelend stukje software te verwijderen, scan je de
computer met een virusscanner en een programma als Spybot
Search & Destroy wat te downloaden is op www.safernetworking.org of Ad Aware op www.lavasoft.com of CCleaner op www.piriform.com/ccleaner. Let wel op bij het installeren van diverse programma’s dat er geen andere software mee
geïnstalleerd word door de overbodige vinkjes uit te vinken.
WINDOWS 8 WEDERGEBOORTE.
Vertoont uw pc rare kuren, dan kunt u in Windows 8 de computer in zijn oorspronkelijke staat herstellen zonder dat u bestanden als documenten, filmpjes, muziek of foto's kwijt bent.
Programma’s moet u wel opnieuw installeren. Beweeg de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek en klik op Instellingen. In
dat menu kiest u pc-instellingen wijzigen. In de volgende stap
selecteert u in de linkerkolom het tabblad Algemeen en scrolt u
een beetje naar beneden. In het rechtergedeelte van het scherm
klikt u op Aan de slag, onder pc vernieuwen zonder dat dit invloed heeft op de bestanden.
Volg dan gewoon de instructies op het scherm, en na een
paar minuten is uw pc helemaal herboren.
De CalCuluS juli / augustus
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TIPS.
Flitsmelding (IPHONE).
Op de iPhone kunt u gebruikmaken van de led-flitser om u er op
te attenderen dat u een gesprek, een melding of een bericht ontvangt. Wanneer deze optie actief is, zal de flitser herhaaldelijk
kort na elkaar oplichten. Deze flitser werkt wel alleen wanneer
de iPhone in standby-mode staat. Wanneer het iPhone scherm
actief is, zal hij dus niet oplichten. Om deze optie te activeren
gaat u naar Instellingen en Algemeen. Daar opent u de functie Toegankelijkheid en activeert u de optie Led-flits bij melding.
Opstarten in Windows 8.
Wilt u een programma automatisch met Windows 8 laten opstarten, start dan de Verkenner en tik in de adresbalk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\StartMenu\Progra
ms\Startup waarna u in deze map de gewenste snelkoppeling
kopieert.
Aanmeldingsscherm in Windows 8.
Vindt u het storend dat bij het aanmelden eerst het aanmeldingsscherm wordt getoond? Dat krijgt u als volgt weg.
Tik in het startscherm gpedit.msc in en start deze module. Ga
naar Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Configuratiescherm, Persoonlijke instellingen en dubbelklik op Vergrendelingsscherm niet weergeven.
Vink Ingeschakeld aan en bevestig met Ok.
Vertrouwenskwestie.
Meer dan 53 miljoen downloads, dat is
niet niks.
Web of Trust (WOT), een uitbreiding voor
Internet Explorer, Opera, Firefox, Google
Chrome en Safari, heeft zijn aantal
downloads dit jaar verdubbeld.
Via deze adddon, www.mywot.com,
ziet u hoe betrouwbaar een website is en
kunnen gebruikers elkaar waarschuwen.
Dit is een probaat middel tegen phishing,
valse webwinkels en onbetrouwbare sites.
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GEEN RECLAME MEER.
Bel me niet.
Word je regelmatig lastiggevallen door telemarketeers, die je
precies tijdens het avondeten bellen met een geweldige aanbieding? Als je hier niet van gediend bent, kun je je in een keer afmelden voor telefoontjes, ongeacht van welk bedrijf ze komen.
Ga naar www.bel-me-niet.nl en schrijf je in. Je moet ook je
naam en adres ingeven, zodat gecontroleerd kan worden of je je
eigen telefoonnummer opgeeft. Als je inschrijving succesvol is,
mag je alleen nog gebeld worden door bedrijven waar je klant
bent (geweest).
De site www.onderzoeksfilter.nl doet hetzelfde voor telefoontjes van onderzoekers.
Berichten op Facebook en Twitter.
Wanneer je jezelf aanmeldt op sites als Facebook of Twitter, dan
ontvang je ook per e-mail updates van die sites. Zit je hier niet
op te wachten, dan kun je dit uitschakelen in je profiel. Bij Facebook log je in en klik je op het tandwieltje rechtsboven.
Kies voor Privacyinstellingen en klik in de linker kolom op
Meldingen. Klik op E-mailadres om in te stellen welke mails je
ontvangt. Ook bij Twitter log je in en klik je op het tandwiel
rechtsboven. Hier kies je voor E-mailmeldingen en haal je
vinkjes weg bij de berichten die je niet meer wilt zien.
Ghostery.
Veel websites houden je surfgedrag bij met zogenaamde cookies. De veelbesproken cookiewet zou hier iets tegen moeten
doen, maar vaak kun je een site niet bezoeken als je de cookies
niet accepteert. Met de Engelstalige plug-in Ghostery blokker je
cookies, maar blijft de website wel werken. Je vindt dit handige
programma op www.ghostery.com.
Ad-blocker.
Veel websites tonen reclame, om de kosten te drukken of om
geld te verdienen. Deze reclames worden steeds opdringeriger,
vaak met (bewegende) beelden over de tekst heen en met geluid. Je kunt deze reclames blokkeren met een klein programmaatje. Voor Internet Explorer is Simple Adbloc te downloaden
op http://simple-adblock.com een goed programma, alleen
in het Engels.
Gebruikers van Chrome en Firefox kunnen Adblock Plus te
downloaden op http://adblockplus.org/nl/ gebruiken.
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Spamfilter.
Spam helemaal voorkomen is helaas niet te doen. Bonafide bedrijven bieden wel netjes de mogelijkheid om je af te melden
van maillijsten, maar de meeste spam is afkomstig van criminelen of buitenlandse bedrijven. De enige remedie die dan overblijft is het instellen van een spamfilter.
De meeste aanbieders van e-mail bieden een gratis spamfilter
aan. Bij Hotmail selecteer je de mail en klik je op Ongewenst.
Bij Gmail klik je op Spam rapporteren, (het stopbord met uitroepteken).
Dit is geen spam.
Een spamfilter is helaas niet onfeilbaar. Welke vorm je ook gebruikt, je moet het filter trainen om het goed te laten werken.
Als er spam doorheen glipt, markeer het dan als spam.
Ook moet je regelmatig controleren of er geen goede mail onterecht is gemarkeerd als spam. Dit doe je door in de mappenlijst
te kijken bij Ongewenst (Hotmail) of Spam.
Markeer mailtjes die wel nuttig zijn met Dit bericht is veilig of
Geen spam. Door de afzender toe te voegen aan je adresboek
voorkom je vaak ook dat een bericht als spam wordt gezien.
Houd je e-mailadres voor jezelf.
Als je een nieuw e-mailadres aanmaakt, dan is dat in beginsel
niet bekend bij spammers. In de meeste gevallen zal een nieuw
adres dan ook vrij zijn van spam. Als je dat zo wilt houden, dan
moet je zorgvuldig met je adres omspringen. Weersta de verleiding om je adres op te geven voor kortingscoupons, acties een
dergelijke. Op die manier blijft je adres langer gevrijwaard van
irritante reclame. Je kunt voor kortingen en dergelijke eventueel
een gratis alternatief e-mailadres aanmaken, bijvoorbeeld bij
Hotmail, Gmail of Yahoo.
Doe niet mee met kettingbrieven.
De meeste spam die wordt verstuurd is afkomstig van criminele
bendes. Er is echter ook een deel dat door gewone internetters
wordt verstuurd. Vaak zijn dit berichten die gaan over grote bedrijven als Microsoft of Facebook. Het bericht roept op om snel
een instelling te veranderen, en vervolgens het bericht aan zoveel mogelijk vrienden en kennissen door te sturen. Als je dat
doet zul je beloond worden voor het doorsturen, of gebeuren er
vervelende dingen als je geen actie onderneemt. Deze berichten
zijn in bijna alle gevallen nep, reageer er dan ook niet op
en gooi de betreffende berichtjes eenvoudig weg.
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