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

Juli / Augustus 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

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

Nieuw record.
Via berichtendienst WhatsApp werden op 1 april van dit jaar 64
miljard berichten verstuurd.
Dit is geen 1 april grap maar een nieuwe record.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
27e Jaargang Juli / Augustus 2014

Groei.
De sociale fotodienst Instagram heeft wereldwijd meer dan 200
miljoen gebruikers.
Een half jaar geleden waren dat er nog 50 miljoen minder.

Verspreiding:
Business Post

Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

Windows Phone 8.1.
Smartphones met Windows Phone 8 krijgen deze zomer een update naar de nieuwe versie 8.1. Die brengt enkele nieuwe functies en uiterlijke verbeteringen met zich mee.

Eindredactie:
Arno Cretz en Huub van Eck
redactie@swalmencomputerclub.nl

Overal.
Het 4G-netwerk van KPN heeft inmiddels een landelijke dekking
bereikt. Het nieuwe 4G-netwerk is een stuk sneller dan het nu
gebruikte 3G-netwerk.

Geen roaming.
Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wet waarmee
extra kosten voor mobiel bellen in het buitenland worden afgeschaft.
Verbod.
Om ervoor te zorgen dat examenleerlingen niet spieken via hun
smartwatch, heeft een hogeschool in Gent (B) een horlogeverbod ingesteld tijdens de toets periode.
De CalCuluS juli / augustus 2014
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Smile.
De website van Twitter gaat voortaan smileys en andere kleurrijke pictogrammen tonen.
De apps tonen de pictogrammen van Android en iOS.

Killswitch.
Enkele grote smartphone fabrikanten gaan voor klanten in de VS
een optie invoeren om de apparaten bij diefstal op afstand te
kunnen blokkeren. Komt dit hier ook?

Oplage:
100 Exemplaren

CLUBAVONDEN
PAGINA 7 + 8 + 9:
Tips.

4
2
6
4

juli
augustus
september
oktober
november
december

Vakantie
Vakantie
2014
2014
2014
2014

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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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 september/oktober 2014 moet
uiterlijk vóór 15 augustus bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS juli / augustus 2014
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WEETJES.

Koninklijke Bibliotheek.

Wifi lantaarnpalen.
Philips is samen met Ericsson van plan om lantaarnpalen te
voorzien van mobiel internet. Telecombedrijven kunnen dan de
palen huren om hun wifi-netwerk te verbeteren.
Een ander voordeel is dat de led-lampen de energiekosten van
de verlichting verminderen met vijftig tot zeventig procent.

De Koninklijke Bibliotheek heeft enige tijd geleden een zoekmachine online gezet met de naam Delpher, het is te vinden op
http://www.delpher.nl.
Daarmee kunt u informatie opsporen in teksten van talrijke historische bronnen vanaf de 17de eeuw.
Volgens de site kunt u zoeken in
meer dan 90.000 boeken, 1 miljoen kranten en 1,5 miljoen pagina's uit Nederlandse tijdschriften. Om u een idee te geven, wij
voerden als zoekterm wereldoorlog in en dat leverde circa 10
boeken, 335.000 krantenartikelen, 3000 tijdschriften en 6200
radiobulletins op. Volgens de makers wordt het aanbod de komende jaren nog verdubbeld.

Piraat vaart weer.
Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs besloten dat de torrentwebsite The Pirate Bay niet meer geblokkeerd hoeft te worden door de internetproviders XS4ALL en Ziggo.
Het hof kwam tot deze uitspraak omdat bleek dat de blokkade
niet effectief was. UPC heeft naar aanleiding van deze uitspraak
besloten de blokkade ook op te heffen. Stichting Brein is in cassatie gegaan tegen deze beslissing.
Het startmenu keert terug in Windows 8.
Update 1 van Windows 8.1 is nog maar koud bij de gebruikers,
of Microsoft heeft alweer een tipje van de sluier opgelicht over
een mogelijke volgende verbetering. Tijdens een congres van
ontwikkelaars liet men een schermafbeelding zien van iets wat
verdacht veel lijkt op het oude en vertrouwde startmenu.
Niet alleen is daarin de balk met programma's teruggekeerd, er
wordt tevens een overzicht getoond met live-tegels, die normaliter in het tegelscherm staan. Wanneer deze ontwikkeling definitief in een nieuwe Windows versie wordt opgenomen, heeft men
niet bekend gemaakt.
Voortaan één oplader.
Er gloort hoop voor gebruikers van verschillende apparaten, die
nu nog voor elk toestel een aparte lader moeten meenemen
wanneer ze bijvoorbeeld op vakantie gaan.
Vanaf 2017 moeten er universele opladers voor mobiele opladers
komen. Fabrikanten als Nokia, Sony, Apple, Motorola en
Samsung moeten hun mobieltjes, fototoestellen, tablets etc. met
een universele stekker (oplader) aanbieden.
Daarnaast moet deze wet een verdere groei van de elektronische
afvalberg voorkomen, volgens het Parlement is dat zo'n 51.000
ton afval per jaar.
De CalCuluS juli / augustus 2014
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Nieuwsbrieven.
Nieuwsbrieven, het is om gek van te worden. De meeste nieuwsbrieven loop je op, omdat je je ergens geregistreerd hebt, andere komen van sociale netwerken, apps of van een bestelling bij
een webwinkel. Nieuwsbrieven hebben vaak een link genaamd
Afmelden of Unsubscribe. Hiermee kun je je uitschrijven,
maar wees voorzichtig. Als het om malafide spam gaat in plaats
van een ongewenste nieuwsbrief, bekrachtig je juist op deze manier je mailadres. Als je een nieuwsbrief wel vertrouwt, kun je je
meestal probleemloos afmelden met de uitschrijfoptie.
Bij Linkedin dien je je helaas eerst aan te melden voordat je je
kunt uitschrijven. Misschien heb je toch per ongeluk een account
aangemaakt? Probeer in dat geval om je aan
te melden. Vervolgens kun je je als het goed
is uitschrijven. Heb je geen wachtwoord? Gebruik de wachtwoord herstelfunctie. Geeft deze optie niet het gewenste resultaat, dan vind
je via een omweg een oplossing in je mailprogramma. Klik in je mailprogramma met de
rechtermuisknop op een bericht en zoek naar
iets dat op Negeren, Spam of Afzender
blokkeren lijkt. Hiermee voorkom je dat Linkedin je mail blijft sturen, maar je mailprogramma zorgt er wel
voor dat je de berichten niet meer te zien krijgt.
De CalCuluS juli / augustus 2014
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FREEWARE.
Multi Commander, beter als Windows Verkenner.
Windows Verkenner is de afgelopen jaren flink afgeslankt qua
mogelijkheden. Geavanceerde gebruikers missen steeds meer
functies en ook de menu's zijn aanzienlijk afgeslankt. Dit maakt
de Windows Verkenner wel overzichtelijker voor beginners en
alle basisfuncties zijn uiteraard eenvoudig bereikbaar.
Wie meer wil, kan met Multi Commander aan de slag. Het programma biedt handige functies zoals een dubbele weergave. Zo
kun je twee locaties openen in één scherm om nog sneller bestanden te kopiëren of verplaatsen. Multi Commander heeft een
ingebouwde viewer voor foto's en andere bestands typen. Ook kun je onder meer zipbestanden uitpakken. De ingebouwde synchronisatiefunctie maakt het mogelijk om de inhoud van twee mappen met elkaar te vergelijken. De overvloed aan functies heeft één keerzijde, de interface wordt er niet duidelijker op.
Gelukkig is Multi Commander wel Nederlandstalig en vind je snel je weg als je even de tijd
neemt om de mogelijkheden te ontdekken.
Multi Commander kun je veilig installeren en gebruiken naast de
bestaande Windows Verkenner.
Het is te downloaden op: www.multicommander.com
Weg met Toolbars.
Installeert u wel vaker freeware of shareware programma's, dan
kan het gebeuren dat er zich ongevraagd extra software installeert. Vaak gebeurt dat in de vorm van een toolbar in uw browsers. Die kunt u dan wel in elke browser apart verwijderen via
het ingebouwde extensiebeheer, maar het gaat een stuk sneller
met de gratis tool Toolbar Cleaner. Door middel van vinkjes kiest
u zelf welke extensies u niet langer wenst.
Ook hier is het echter opletten
tijdens de installatie, vinkje
verwijderen om extra software
of andere startpagina te vermijden.
Het is te downloaden op:
www.toolbarcleaner.com
De CalCuluS juli / augustus 2014
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TIPS VOOR UW iPAD.

TIPS.

Om een schermafbeelding te nemen houdt u zowel de toets Aan/
Uit (rechtsboven) als de thuisknop (onderaan het scherm) gedurende een seconde ingedrukt. Bij het loslaten hoort u een flitsgeluid, waarna u de afbeelding terugvindt in uw foto rol.

Foto’s hernoemen in Windows XP, Vista, 7, 8(.1).
Regelmatig lopen we tegen dit probleem op, we hebben foto's
van een feestje in een map gezet. De foto's zijn gemaakt met
meerdere camera's en/of telefoons. Hoe krijgen we alles netjes
in de juiste volgorde? We kunnen allerlei verhandelingen geven
over het instellen van Windows Verkenner, maar het kan eenvoudiger, voeg de datum van de afbeelding toe aan de bestandsnaam van foto. Dit krijg je snel voor elkaar met Image Renamer. Verzamel de foto's van alle camera's/smartphones in een
aparte map, bijvoorbeeld de kiekjes van een uitje, feestje of verjaardag. Sleep ze vanuit deze map naar het Image Renamervenster. Klik in het menu Action, Modify files name op Add
dates to file name. Je bestanden krijgen nu een nieuwe naam
waarin de datum waarop de foto werd genomen is verwerkt.
Image Renamer heeft meer interessante opties, zoals het toevoegen van een watermerk, datum of bestandsnaam in de foto.
Omdat hierbij je foto wordt aangepast, is het raadzaam eerst te
experimenteren met kopieën totdat je de werking van de functies goed door heb.
Het is te downloaden op: http://www.bassita.com/software

Er bestaan verschillende trucs die het u makkelijker maken om
te typen. Houdt u de iPad bijvoorbeeld met twee handen vast,
dan kunt u het virtuele toetsenbord opsplitsen zodat u met beide
duimen kunt intikken. Het volstaat om twee vingers in het midden van het toetsenbord te plaatsen en die van elkaar weg te
trekken. Moet u verschillende hoofdletters na elkaar intikken?
Activeer dan de Caps Lock-functie door tweemaal na elkaar de
Shift-knop aan te tikken op uw toetsenbord. Let wel op, beide
functies (splitsen en caps lock) moeten ook zijn ingeschakeld bij,
Instellingen, Algemeen toetsenbord.
Mogen uw kinderen uw iPad af en toe gebruiken, maar maakt u
zich zorgen om wat ze zoal met uw iPad kunnen doen? Stel dan
vooraf een aantal restricties in. Dat kan via Instellingen, Algemeen en Beperkingen. Tik op Schakel beperkingen in en
bepaal welke apps, materiaal, wijzigingen enz. zijn toegestaan.
Deze instellingen dient u vervolgens met een afzonderlijke toegangscode af te schermen.
U hebt iets ingetikt op uw iPad, maar u wilt die tekst toch liever
weg. Een 'ongedaan maken'-functie dus en die is wel degelijk
aanwezig op uw iPad, zij het op een wat fysieke manier.
Het volstaat namelijk uw toestel even kort maar krachtig te
schudden. Er verschijnt dan een venstertje waar u slechts op
Herstel hoeft te tikken om de laatst ingetikte tekst te laten verdwijnen.
Om snel naar een andere app over te schakelen, hoeft u de eerste app niet eerst af te sluiten. U kunt met vier vingers tegelijk
naar boven vegen of u drukt tweemaal na elkaar de thuisknop
in. U krijgt nu de apps te zien die u onlangs hebt geopend.
Scrol naar rechts om nog meer apps te zien. Tik een app aan om
die te openen of veeg die naar boven om 'm uit de lijst weg te
halen.
De CalCuluS juli / augustus 2014
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Programma's ophalen bij de bron.
Als u van plan bent om een bepaald programma te installeren,
denk dan goed na vanaf welke website u het installatie bestand
ophaalt. Op internet zijn er namelijk allerlei downloadplaatsen te
vinden die gratis freeware aanbieden.
Voorbeelden hiervan zijn Softonic en Brothersoft.
Jammer genoeg stoppen de beheerders van deze websites de
installatiebestanden helemaal vol met gesponsorde software.
Haal programma's daarom altijd op bij de website van de oorspronkelijke ontwikkelaar. Voor VLC Media Player surft u bij–
voorbeeld naar www.videolan.org en niet naar www.vic-mediaplayer.nl.softonic.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 juli / augustus 2014
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Zip-bestanden uitpakken in Windows 8.1.
Windows 8.1 heeft net als Windows 7 en Vista ondersteuning
voor Zip-bestanden. Je hebt dus geen extra programma nodig
om ze te openen. Om een ingepakt bestand uit te pakken, klik je
eerst op de Bureaubladtegel. Gebruik daarna de toetsencombinatie Windows toets + E om een Windows verkenner venster
te openen. Blader naar de map waar je het
bestand hebt opgeslagen. Klik met de rechter
muisknop op het bestand en kies in het menu
voor Alles uitpakken. Selecteer de map
waar je het bestand wilt uitpakken en klik op
Uitpakken. Wanneer je met de rechter
muisknop op het ingepakte bestand klikt en
in het menu niet de opdracht Alles uitpakken te zien krijgt, dan is de bestandskoppeling verdwenen. Gelukkig is het niet moeilijk om deze zelf te repareren. Klik met de rechter muisknop op het Zip-bestand en
kies in het menu voor Eigenschappen. Open het tabblad Algemeen. Klik naast Openen met op Wijzigen en kies in de lijst
voor Verkenner.
Computer maakt lawaai.
In een computer zitten veel belangrijke onderdelen, waarvan de
meeste ook behoorlijk veel lawaai kunnen maken. Niet alleen de
koeler kan geluid produceren, ook de harde schijf laat zo nu en
dan wat van zich horen. Dit hoor je vooral
als de schijf bestanden leest of schrijft. Hier
kun je echter niets aan doen, behalve een
stillere harde schijf te kopen of te investeren in een SSD.
Wanneer je koelers veel lawaai maken probeer ze dan eens schoon te maken. Raak
eerst de verwarming aan om je te ontladen
voordat je de kast openmaakt. Wanneer je
de kast hebt opengemaakt, verwijder je eerst de grote plukken
stof met de hand. Vergeet hierbij niet de roosters die zich
meestal voor- of achterin de kast bevinden schoon te maken.
Pak vervolgens een kwastje, wattenstaafje of tandenborstel om
de achtergebleven resten te verwijderen. Biedt dit geen soelaas,
dan kun je altijd nog overwegen om een nieuwe en stillere koeler
in te laten bouwen.
De CalCuluS juli / augustus 2014
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Downloadmap van C: verplaatsen.
Bestanden die je hebt gedownload met Internet Explorer worden
standaard in de map Downloads opgeslagen. Deze map staat
op dezelfde partitie of schijf waarop Windows is geïnstalleerd. Als
je echter voor je data een andere schijf of partitie gebruikt, is
het logischer dat ook je downloads daar binnenkomen. De systeemschijf kan immers snel vollopen. De map Downloads kun
je zelf verplaatsen naar een andere partitie of schijf met meer
beschikbare ruimte. Dat moet met een speciale procedure.
Open met de toets combinatie Windows + E de Verkenner.
Typ %userprofile% in de adresbalk en druk op Enter. Klik met
de rechter muisknop op de map Downloads en kies in het menu
voor Eigenschappen. Selecteer het tabblad Locatie en klik op
de knop Verplaatsen. Selecteer de map die je als downloadmap wilt gebruiken. Je kunt ook een nieuwe map maken door in
het venster met de rechter muisknop op een lege plek te klikken
en te kiezen voor Nieuw en Map. Zorg dan wel dat je eerst in
het linker menu je opslagschijf hebt geselecteerd. Geef de nieuwe map een toepasselijke naam. Als je de bestaande of nieuwe
map hebt geselecteerd klik je op Map selecteren en Toepassen. Vervolgens heb je de keuze om alle bestanden naar de
nieuwe map te verplaatsen. Kies hier voor Ja, om de bestanden
over te zetten.
Tip: je kunt op dezelfde manier de andere mappen uit je gebruikersprofiel verplaatsen, zoals Mijn muziek, Mijn video's en
Mijn documenten.
Wandeltochten.
Met enige regelmaat worden er leuke wandeltochten georganiseerd. Je volgt dan met alle deelnemers een vooraf uitgestippelde route. Een handig overzicht van alle wandeltochten georganiseerd door de Nederlandse Wandelsportorganisatie (KNBLO) vind
je op http://www.wandel.nl.
Klik in het linker kader op Wandelagenda om de lijst met beschikbare tochten te
bekijken.
Met een klik op Wandelroutes zie je de
wandelingen die het hele jaar door beschikbaar zijn.
Door op een van de wandeltochten te
klikken krijg je meer informatie te zien.
De CalCuluS juli / augustus 2014
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TIPS.
USB-stick een vaste naam geven.
Als je je USB-stick op verschillende computers aansluit, heeft de
stick telkens een andere naam, bijvoorbeeld K, L of M. Je kunt hem ook een vaste naam geven, zodat hij op alle pc's hetzelfde heet. Sluit de USB-stick aan op je
pc. Open de Verkenner en klik met de
rechter muistoets op het station dat de
USB-stick aangeeft (meestal, verwisselbare schijf). Kies Eigenschappen in het
snelmenu. Op het tabblad Algemeen vul je in het lege veld bovenaan het venster een naam in van maximaal 11 tekens. Deze
naam wordt vervolgens weergegeven in de Verkenner, op welke
pc je de USB-stick ook aansluit.
Windows Movie Maker in Windows 8.
Bent u overgeschakeld naar Windows 8, dan hebt u het wellicht
al gemerkt, u vindt hier geen spoor meer van Windows Movie
Maker. Gelukkig kunt u dat wel nog downloaden. Net als bij Windows 7 hebt u Windows Movie Maker 2012 nodig, u vindt het onder meer via windows.microsoft.com/nl-nl/windows/get-moviemaker-download, waar u de bovenste Download-knop, naast
Windows 8, aanklikt. U zult merken dat het programma deel uitmaakt van Windows Essentials 2012.
Wilt u niet alle tools van deze suite op uw systeem, kies dan zelf
de programma's die geïnstalleerd moeten worden en plaats een
vinkje bij Photo Galery en Movie Maker.
Kaarten opslaan van Google Maps.
Wilt u snel een aantal kaartjes van Google Maps in een of ander
grafisch formaat opslaan, dan hebt u aan GMS, wat staat voor
Google Maps Saver, een goede hulp. Zodra u het programma
hebt geïnstalleerd en uitgevoerd, hoeft u alleen maar het gewenste adres of de geografische coördinaten in te voeren, de
juiste zoomfactor in te stellen en het kaarttype aan te geven.
Vervolgens selecteert u een geschikt grafisch formaat (png,
jpeg, jpg, bmp of targa), klikt u Save Capture as aan en kiest u
de doellocatie. Om het watermerk weg te krijgen, klikt u op
About en op Agree.
De CalCuluS juli / augustus 2014
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Opgeruimd.
Als je bestanden vanaf de harde schijf weggooit, verdwijnen ze
niet meteen. De gegevens worden eerst in de prullenbak geplaatst, zodat je ze nog kunt redden mocht je spijt krijgen. Gooi
je iets van een externe schijf weg, dan komt ook dat in een prullenbak terecht. Echter, koppel je de schijf los, dan zie je dit ineens niet meer. Zo kan de schijf langzaam maar zeker onbedoeld vollopen. Het is daarom verstandig om zo nu en dan de
prullenbak te legen terwijl de externe schijf nog
met de computer verbonden is. Alleen dan worden
ook verwijderde bestanden van die schijf permanent gewist. Elke schijf heeft namelijk een eigen
prullenbak en die bevindt zich op de schijf zelf. De
grootte van de prullenbakken is instelbaar. Klik
hiertoe met rechts op de prullenbak op het bureaublad en kies Eigenschappen. Nu zie je per
aanwezige schijf hoe groot de prullenbak kan worden. Heb je op een externe schijf liever geen prullenbak, dan is
dit zelfs uit te schakelen. Maar let op, want eenmaal weggegooid zijn je bestanden nu wel meteen weg. De Mac gebruikt een
eigen prullenbak, ook die moet je zelf legen. Wissel je een schijf
uit, dan zien Windows-pc en Mac elkaars prullenbak niet.
Nieuw lettertype in Word.
Het lettertype in een Word document is probleemloos aan te
passen. Maar wat als het document steevast opent met het lettertype Calibri en je toch liever Arial gebruikt. In dit geval kun je
een nieuw sjabloon aanmaken waarbij Arial is ingesteld, maar
het kan eenvoudiger. Gebruik de toets combinatie Ctrl+Shift+F
in Microsoft Word. De keuze voor het
lettertype verschijnt. Kies de combinatie
van lettertype, lettergrootte en eventueel de kleur die je vanaf nu wilt gebruiken in alle documenten. Bevestig je
keuze met de knop Als standaard instellen. Word vraagt nog om een extra
bevestiging waarna de instelling definitief is. De aanpassing heeft geen invloed
op bestaande documenten, maar wel op
alle nieuwe documenten die je vanaf nu
maakt.
De CalCuluS juli / augustus 2014
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VAKANTIE.
Internetcafe's.
Wanneer je het niet ziet zitten om een laptop of tablet mee te
slepen, maar je wilt toch af en toe kunnen surfen, dan kun je
terecht in een internetcafé of bij de plaatselijke bibliotheek. Hier
betaal je vrijwel altijd een vast bedrag voor het gebruik van de
pc gedurende een bepaalde tijd. Als je in het buitenland bent,
staan er natuurlijk geen Nederlandstalige programma's op de
computer. Zorg dus dat je een usb-stick met portable apps
(draagbare programma's) bij je hebt.
Op http://portableapps.com download je allerlei draagbare
programma's zoals Firefox, LibreOffice, Gimp en Skype
(internetbellen). Klik boven in het menu op Get Apps. Op de
volgende webpagina staat een lijst met draagbare programma's
ingedeeld per categorie. Klik op het programma dat je wilt installeren en download het naar je eigen pc. Na het downloaden dubbelklik je op het bestand. Als je moet aangeven waar je het programma wilt installeren, kies je de usb-stick. Om het programma
te starten open je de programmamap op de usb-stick en dubbelklik je op het exe-bestand.
Voorkom verborgen gebruik.
Wanneer je met je smartphone naar het buitenland gaat, doe je
er verstandig aan om alle handelingen die een app op de achtergrond uitvoert, uit te zetten. Zonder dat je er erg in hebt kun je
op die manier gebruik maken van mobiel internet. Denk hierbij
aan controleren op nieuwe mail, nieuwe WhatsApp berichten, of
likes op Facebook.
Zet al deze handelingen uit en schakel ook automatische updates
uit. Lekker voordelig.
Geen nummerweergave.
Wilt u af en toe iemand opbellen zonder dat die uw
telefoonnummer te zien krijgt, dan laat u dat nummer gewoon vooraf gaan door de code #31#.
Zijn er vaste contacten voor wie u het nummer altijd
wilt verbergen, plaats die code dan direct voor hun
telefoonnummer in uw contactenlijst.
Zowel op Android als op de iPhone is het mogelijk
reeds ingevoerde contactgegevens te bewerken.
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Extra kosten.
Als je ook in het buitenland wilt internetten, oftewel gebruik
maakt van roaming, moet je je wel even op de hoogte stellen
van de kosten die jouw provider hiervoor in rekening brengt. Als
je vaker naar het buitenland gaat kun je overwegen een speciaal
buitenlandabonnement af te sluiten. Dit komt bovenop je normale (binnenlandse) abonnement. Je sluit als het ware twee abonnementen af, dus je moet goed kijken of een dergelijk buitenlandabonnement wel noodzakelijk is. Je bent
dan met deze abonnementsvorm goedkoper
uit dan met de roamingtarieven die de telecomaanbieders hanteren. Volgens Europese
regelgeving bedragen de kosten per megabyte op dit moment 45 cent, en met ingang van 1 juli aanstaande gaat dit zelfs nog
verder naar beneden, namelijk naar 20 cent. Er zijn telecomaanbieders die tijdelijke prepaidabonnementen aanbieden, waarmee
je voor een vast bedrag ook in het buitenland kunt internetten
tegen voordelige tarieven. Zo biedt T-Mobile dit aan onder de
naam Travel&Surf. Deze activeer je met behulp van een smscode. Hiervoor hebben zij de wereld verdeeld in
zones met elk hun eigen tarief. Je kiest of je een
dag, drie dagen of een week wilt internetten.
Overige telecom-providers bieden iets vergelijkbaars. Het loont sowieso, de moeite om even op
de websites van de aanbieders na te gaan welke
tarieven zij hanteren voor mobiel internetten,
met name als je van plan bent buiten Europa op
vakantie te gaan. Hiervoor zijn namelijk geen beperkende prijsafspraken gemaakt. De bedrijven die mobiel internetten aanbieders zijn KPN (www.kpn.com), T-mobile (www.t-mobile.nl),
Vodafone (www.vodafone.nl), Xs4all (www.xs4all.nl), Telfort
(www.telfort.nl) en Tele2 (www.tele2.nl). Er zijn diverse verzamelsites waar je de actuele abonnementen van aanbieders kunt
vergelijken, zoals www.metjelaptoponline.nl.
Als je in Nederland gebruik maakt van een simlockvrije telefoon,
is het goedkoper om in het land van bestemming een prepaidkaart aan te schaffen en daarmee te bellen en te internetten.
Voor je laptop kun je overwegen om een simlockvrije usb-stick
of usb-dongle te kopen. Op je vakantieadres koop je vervolgens
een prepaidkaart met mobiel internet en activeer je deze.
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