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
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voor leden van CCS
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Openingstijden:
Maandag gesloten
Di / Vr. 10.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur

De CalCuluS juli / augustus 2015

Pagina 2

De CalCuluS juli / augustus 2015

Pagina 19

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

WEETJES.

Colofon
De schade door fraude met internetbankieren is in 2014 bijna
gehalveerd. In 2013 was de schade 33,3 miljoen euro, vorig jaar
bedroeg die nog maar 17,3 miljoen.
Vodafoon laat via zijn Android-app klanten zien welke apps veel
data verbruiken, zodat klanten weten waar ze aan toe zijn wat
betreft dataverbruik.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
28e Jaargang Juli / Augustus 2015
Verspreiding:
Business Post

De opvolger van DigiD, de eID, kan straks niet alleen worden
gebruikt om in te loggen bij overheidssites, maar ook bij webwinkels.

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

WhatsApp heeft het mogelijk gemaakt om met de app te bellen.
De functie in inmiddels beschikbaar voor alle Android gebruikers,
iOS volgt later.

Kinderen moeten steeds vaker aan een bril doordat zij steeds
meer kijken naar tablets en smartphones, aldus een onderzoek
onder zo'n 5000 kinderen.
NS gaat wifi in de trein verbeteren door gebruik te maken van
het 4G-netwerk. Ook wil het de bandbreedte per gebruiker beperken zodat iedereen een goede verbinding heeft.
De Blackphone, de smartphone die zo is geconfigureerd dat u
vrijwel niet kunt worden afgeluisterd, is nu ook te koop in Nederland.
Google wil ook een telefoonprovider worden. Onder de codenaam Project Fi is het bedrijf bezig om mobiel bellen en internet
te gaan aanbieden.
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Internet Explorer gaat waarschijnlijk langzaam verdwijnen. Microsoft werkt aan een nieuwe browser die de standaard moet
worden in Windows 10.

Ongeveer 865.000 Nederlanders hebben een abonnement bij
streamingdienst Netflix.
Dat is veel meer dan concurrenten Videoland en NLZiet.

Oplage:
100 Exemplaren

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

CLUBAVONDEN
3
1
5
3

september
oktober
november
december

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.
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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.

Sunweb biedt verschillende reizen aan naar zonovergoten bestemmingen. Vanuit de app Sunwapp bekijkt u het aanbod en
boekt u eventueel rechtstreeks een reis.
Geen zin om de hoofdprijs voor een vakantie te betalen? Probeer
via Vakantieveilingen een koopje te scoren. Ook leuk voor
dagjes weg en avondjes uit.
Vliegtickets.nl verkoopt tickets van verschillende luchtvaartmaatschappijen. Handig wanneer u snel de prijzen naar een vakantiebestemming wilt vergelijken.
Kampeerders vinden hun heil bij de CampingApp. De dienst
brengt uw gps-positie in kaart en laat alle kampeerterreinen van
de omgeving zien. Keuze is er genoeg, want in de app zitten bijna achtduizend campings verwerkt en verspreid over heel Europa.

Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:

In Openingstijden.nl is er altijd wel een nabijgelegen winkelcentrum dat op zondag is geopend. Deze app zet de locaties op
een rijtje.

Chris Eggels;
Piet Raeven;
Kelly Koolen;
Kevin Koolen;
Harry Moris;

Walibi gangers doen er goed aan om de bijbehorende app van
het pretpark Walibi te downloaden. U schaft hiermee tickets
met korting aan.

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 2015 moet
uiterlijk vóór 15 augustus 2015 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS juli / augustus 2015
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Druppel geeft nauwkeurig aan of het de komende twee uur gaat
regenen en hoe lang de buien duren. De app is tot op de minuut
nauwkeurig.
Naast ruim honderd fietsknooproutes zijn er in de app Fietsen
123 ook duizenden handige fietsadressen te vinden. Van fietsenmakers tot oplaadpunten voor elektronische tweewielers.
De naam van de app Wandelen zegt eigenlijk al voldoende.
Ontdek ruim 3200 routes in Nederland en voeg zelf nieuwe trajecten toe.
De app Varen doe je samen waarschuwt waterrecreanten voor
gevaar. Hierdoor weet u precies welke knooppunten risicovol
zijn.
De CalCuluS juli / augustus 2015
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GRATIS LEUKE APPS.
Walk the City is beschikbaar voor diverse grote steden in Nederland. Aan de hand van een stadswandeling leert u alle historische plekjes kennen.
In AbelLife vindt u de mooiste wandelroutes van Nederland. Fijn
is dat u deze app kunt gebruiken om offline te navigeren.
Fanatieke fietsers die dagelijks een andere route willen afleggen,
kunnen uit de voeten met Fietsknoop. Ruim 4500 routes staan
voor u klaar.
Wilt u een app die tijdens het sporten informatie geeft over de
voortgang? Probeer dan RunKeeper.
In Nederland zijn er zo'n 160 mountainbikeroute aangelegd. De
app MTBroutes brengt ze voor u in kaart.
Strandweer Online laat zien welke badplaatsen er in de buurt
zijn en wat voor weer het momenteel is. Is het strand- of terrasweer?
Diverse musea zijn in de MuseumApp vertegenwoordigd. Verdiep u in de verschillende adressen en ontdek waar uw interesses liggen.
Wilt u graag een dagje weg, maar hebt u momenteel nauwelijks
budget? De Rekenkamer Gratis App bevat een uitgebreid
overzicht van uitjes die niks kosten.
Zin om ergens een hapje te eten? Met Couverts reserveert u
altijd en overal een plekje in een restaurant.
Bioscoopketen Pathé heeft vestigingen door heel Nederland. Gebruik de app om stoelen voor een leuke film te reserveren.
De app Travelbird schotelt u dagelijks nieuwe aanbiedingen
voor. Ziet u iets leuks? Wees er dan snel bij, want u hebt 24 uur
de tijd om iets te boeken.
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Nieuwe ledenpasjes.
Tijdens de ledenvergadering in maart is afgesproken dat het ledenpasje, wat tot dit jaar jaarlijks vernieuwd werd, met ingang
van dit jaar vervangen wordt door een pasje wat voor meerdere
jaren geldig blijft.
Arno heeft een nieuw ontwerp gemaakt op creditkaart formaat
en dit ook nog voorzien van een hoesje. Zodoende hebben we nu
een pasje wat er mooi uitziet, wat een handig formaat heeft en
heel lang houdbaar is.
Op de clubavond van 4 juni hebben de aanwezige leden hun pasje al ontvangen. Leden die niet op de clubavond waren ontvangen hun pasje bij deze Calculus. Dit pasje blijft dus de komende
jaren uw lidmaatschapsbewijs.
E-mail adres controleren/aanvragen.
Voorafgaand aan de ledenvergadering is, bij het tekenen van de
presentielijst, aan de leden gevraagd hun e-mail adres, zoals het
bij het bestuur bekend, is te controleren en zo nodig te corrigeren. Van de leden die niet op de ledenvergadering waren weten
wij niet of hun e-mail adres, dat bij ons bekend is, nog juist is.
Deze leden verzoeken wij daarom een bericht te sturen naar
harrymoris@swalmencomputerclub.nl met daarin het e-mail
adres dat u voor de computerclub wilt gebruiken. Indien gewenst
kunt u een e-mail adres krijgen van de computerclub. Stuur, als
u dat wenst, een bericht naar bovengenoemd adres of neem tijdens de clubavond contact op met een van de bestuursleden.
Het is overigens de bedoeling om enkel van uw e-mail gebruik te
maken in dringende gevallen. In alle andere situaties blijft het
contact lopen via de ledenvergadering, het clubblad, de website
of de clubavond.
Vakantie.
In juli en augustus zijn geen clubavonden i.v.m. vakantie. Wij
wensen alle leden een paar fijne maanden en hopen iedereen
gezond en wel weer terug te zien vanaf september.
Het bestuur.
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 2015
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SNELTOETSEN.

VAKANTIE APPS.
Goeuro.
Blijft u binnen Europa? Dan kunt u zich afvragen wat de snelste
of goedkoopste reisoptie is. Dat is precies waar Goeuro.nl voor
gemaakt is, geef uw vertrek en aankomstlocatie en reisdatum op
en u krijgt de prijs en reistijd per bus, trein, vliegtuig en auto in
een handig overzicht. Ook als Nederlandse app beschikbaar.
Hotelkamers.
De Nederlandstalige app en website Travigo is er om aanbieders
van hotelkamers te vergelijken, zodat u zeker weet dat u op het
moment van boeken de goedkoopste deal te pakken hebt.
Plassen.
Goed, het is misschien niet het hoogtepunt van uw reis, maar
het kan eventuele dieptepunten voorkomen. Het Nederlandstalige ToiletFinder kent naar eigen zeggen ruim 60.000 wc's wereldwijd en heeft daarmee de grootste toiletdatabase ter wereld.
Vakantiebieb.
Boeken meezeulen doet elke reiziger die op de kilo's let allang
niet meer, want de e-reader is een bibliotheek die in uw handtas
past. De Bibliotheek maakt het elektronisch lezen tijdens de
grote vakanties extra aantrekkelijk door e-books, tijdschriften en
reisgidsen voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als u slim
bent, downloadt u ze zolang u nog op uw thuisnetwerk zit.
Files.
Wie weet er beter waar de files staan en de goedkoopste benzine te krijgen is dan de mensen die op
dat stuk weg rijden? Het ook naar het Nederlands
vertaalde Waze combineert de kracht van een sociaal netwerk met gps en zorgt dat u zo snel mogelijk
filevrij op de plaats van bestemming bent, ook als
die in een ver buitenland is.
Kaarten.
Alleen een duidelijke en gedetailleerde kaart van een land, regio
of stad nodig? In de app Maps.me download u ze gemakkelijk,
waarna ze ook offline beschikbaar zijn.
De CalCuluS juli / augustus 2015
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Tijdens het typen van een brief of tekst heb je vaak tekens nodig
die niet op je toetsenbord staan aangegeven, zoals het trema,
copyrightteken of het kwadraatteken. Toch zijn vele van deze
tekens te maken met behulp van de juiste toetsencombinaties.
Dit bespaart je in bijvoorbeeld Microsoft Word een hoop werk,
want het is omslachtig om voor ieder teken een symbool te moeten invoegen. Hieronder volgt een lijstje met veel voorkomende
tekens die gemakkelijk met het toetsenbord te maken zijn.
Rechter
Rechter
Rechter
Rechter
Rechter
Rechter
Rechter

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

'+A=á
'+E=é
'+I= í

+
+
+
+
+
+
+

5=€
2=²
6=¼
7=½
S=ß
C=©
R=®
'+O=ó
'+U=ú

Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

+
+
+
+
+

",
",
",
",
",

A=Ä
E=Ë
I= Ï
O=Ö
U=Ü

Laat de Shift-toets los voordat
je op de desbetreffende letter
drukt.

Sneltoetsen in Windows 8.
Windows-toets = Open het startmenu.
Windows-toets + C = Open de balk met de charms.
Windows-toets + Q = Open de charm Zoeken.
Windows-toets + H = Open de charm Delen.
Windows-toets + K = Open de charm Apparaten.
Windows-toets + I = Open de charm Instellingen.
Windows-toets + F = Open de charm Zoeken het onderdeel
Bestanden.
Windows-toets + W = Open de charm Zoeken het onderdeel
Instellingen.
Windows-Toets + X = Open het snelmenu met systeemhulpprogramma's.
Windows-toets + . (punt) = Maak een app vast aan de rechterkant van het scherm.
Windows-toets + , (komma) = Maak een app vast aan de linkerkant van het scherm.
Windows-toets + J = Wissel tussen de app aan de zijkant van
het scherm en het hoofdvenster.
2013
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TIPS VOOR WINDOWS VERKENNER.
Menubalk tonen.
Heb je in Windows 7 heimwee naar de menubalk die je nog kent
van XP of Vista? Door op Alt te drukken haal je hem weer tevoorschijn. Je kunt er ook voor zorgen dat deze voortaan standaard wordt getoond. Open het Configuratiescherm en klik op
Vormgeving en persoonlijke instellingen, gevolgd door
Mapopties. Selecteer het tabblad Weergave en zet een vinkje
voor de optie Altijd menu's weergeven.
Lint in Verkenner.
In Windows 8 zijn de verkenneropties verzameld in het lint. Als
het lint bij jou niet zichtbaar is, roep je het op met de toetsencombinatie CTRL+F1. Wil je het altijd in beeld hebben, klik dan
boven het lint op het uitvalmenu Werkbalk snelle toegang
aanpassen en haal het vinkje weg bij Lint minimaliseren.
Standaard is de weergave van bibliotheken in de navigatiekolom
uitgeschakeld. Om ze weer terug te krijgen, klik je met de rechter muistoets op een lege plek in het linker menu en zet je een
vinkje voor Bibliotheken weergeven.
Meer mappen in Kopiëren naar.
Bestanden kopiëren gaat handig met de optie Kopiëren naar in
het snelmenu. Je kunt deze optie uitbreiden.
Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl je met de rechter muisknop klikt op het bestand dat je wilt kopiëren. Als je nu in het
snelmenu klikt op Kopiëren naar, zie je dat het aantal doelmappen flink is toegenomen.
Alle mappen zien.
De verkenner van Windows 7 en Vista ziet er zo mooi opgeruimd
uit, omdat items die niet relevant of actief zijn niet worden weergegeven. Maar het is wel vervelend dat bibliotheken die je nauwelijks gebruikt constant zichtbaar zijn terwijl het dvd-station
alleen zichtbaar is wanneer er een schijfje in zit.
Deze instelling is eenvoudig aan te passen. Ga naar het venster
Mapopties, selecteer het tabblad Algemeen en klik in de lijst
op Alle mappen weergeven. Hierna zie je alle stations in de
boomstructuur, alsmede het configuratiescherm en de prullenbak.
De CalCuluS juli / augustus 2015
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Omrekenen.
Andere afstandseenheden, andere munteenheden, andere gewichtseenheden, reizen kan soms eindeloos ingewikkeld zijn. Maar u kunt
het zo gek nog niet bedenken of deze app, Multiconvert, rekent het
om. Een vergelijkbare app in het Nederlands is er niet, maar met de
Nederlandstalige apps Valuta.nl (iOS) of Makkelijk valuta omrekenen (Android) kunt u wel bedragen converteren.
Nooit meer zoeken.
Daar staat u dan in dat leuke restaurant. Geen pinbetaling mogelijk,
dus het eindeloos speuren naar pinautomaten kan beginnen. Of daar
rijdt u dan, door dat Italiaanse dorpje. Tank bijna leeg en geen tankstation te bekennen. De app Places Near biedt soelaas door alle
banken en tankstations in uw nabije omgeving te tonen, maar ook
ziekenhuizen, apotheken, supermarkten en nog veel meer. Een Nederlandse app die net zoveel biedt is er niet, wel is er bijvoorbeeld
de Nederlandstalige app Fuel Finder. Ook hebben de apps van verschillende banken de mogelijkheid om de dichtstbijzijnde pinautomaat te zoeken. Het in het Nederlands beschikbare Yelp laat onder
meer tankstations en drogisten in de buurt zien.
Kamperen.
Fan van het kamperen op de bonnefooi? Dan is een goede campingapp geen overbodige luxe. De app Recreation.gov zoekt de beschikbare plekken op campings in nationale parken en bossen in de
Verenigde Staten, de Nederlandse CampingApp heeft een database van bijna 8000
campings in heel Europa. Recreation.gov is
niet beschikbaar voor Android.
Reisbestemming.
In de app Tourist Eye geeft u uw reisbestemming op waarna u direct een hele lijst
met bezienswaardigheden krijgt, inclusief eventuele toegangsprijs
en openingstijden. Uw favorieten slaat u gemakkelijk offline op.
Informatie.
Land, streek of stad gekozen? Dan wilt u nu meer info over het klimaat, benodigde vaccinaties en nationale feestdagen. Hiervoor biedt
de website van Lonely Planet nog altijd uitkomst, met gratis informatie over elk land van de wereld, kijk onder Destinations.
De CalCuluS juli / augustus 2015
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ONGEWENSTE GASTEN VERBANNEN.
Als het goed is, heb je beveiligingssoftware draaien die je computer vrijhoudt van virussen, malware en andere ellende. Toch
kan het gebeuren dat een ongewenste gast weet binnen te dringen. In dat geval kun je met Malwarebytes Free, te downloaden
op http://www.malwarebytes.org, je computer snel laten
onderzoeken. Malwarebytes Free is gratis maar heeft niet de volledige functionaliteit van de betaalde Premium-versie.
Malwarebytes Premium biedt onder meer
realtime-bescherming
als
meerwaarde,
maar hier heb je als het goed is al een beveiligingsoplossing voor. Gebruik Malwarebytes Free als een goede second opinion
met de bevoegdheden om problemen aan te
pakken. Malwarebytes Free kun je naast je
bestaande beveiligingsprogramma installeren. Als de malwaredefinities van Malwarebytes Free te oud zijn, wordt het automatisch bijgewerkt. Klik op Scan now en voer een complete controle uit. Aangetroffen problemen worden verzameld in een overzicht waarna je gepaste actie kunt ondernemen. Een volledige
controle kan veel tijd in beslag nemen, zeker als je veel tijdelijke
bestanden op je computer hebt. Verwijder de tijdelijke rommel
eerst met bijvoorbeeld CCleaner, te downloaden op http://
www.piriform.com.
Je bent even niet op je hoede en plotseling is je browser aangepast met een andere zoekmachine, startpagina en/of extra werkbalk. Download via http://
www.auslogics.com Auslogics Browser
Care en installeer het programma.
Wees alert tijdens de installatie om te
voorkomen dat je per ongeluk een programma installeert van Auslogics dat je niet wilt hebben.
Auslogics Browser Care ondersteunt alle bekende webbrowsers.
Vanuit één overzicht kun je de startpagina instellen, zoekmachine bepalen en uitbreidingen verwijderen. Als er in de toekomst
wijzigingen plaatsvinden aan je webbrowser, dan slaat Auslogics
Browser Care alarm en kun je de verandering tegenhouden. Gaat
het alsnog mis? Klik dan in Auslogics Browser Care op Restore
en zet een webbrowser-herstelmoment terug.
De CalCuluS juli / augustus 2015
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Je kunt werken met lagen (layers), effecten toepassen en ook
het basisgereedschap als
croppen (bijsnijden) en resizen
(groter/kleiner maken) is aanwezig. Artweaver Free kan zelfs
Photoshop bestanden (psd) openen en bewerken. Bij geavanceerde psd-bestanden krijg je een foutmelding, doordat uiteraard niet alle Photoshop functies aanwezig zijn in Artweaver
Free. De gratis versie van Artweaver biedt voldoende basisgereedschap om Paint te overtreffen. De betaalde versie kost 34
euro en bied meer functies.
Downloaden op: http://www.artweaver.de
Beeldscherm uit.
ScreenOff doet maar één ding en dat is je beeldscherm uitschakelen. Als je een desktop-pc hebt, kun je deze tip negeren. Voor
laptopgebruikers kan ScreenOff handig zijn, omdat het voor hen
lastig is om hun scherm snel uit te schakelen. Als je je scherm
dichtklapt, zal de laptop waarschijnlijk de stand-by stand activeren, uitschakelen of een andere energiebesparende modus inschakelen. Soms wil je dat het apparaat aan blijft, maar mag het
beeldscherm wel uit. In dat geval start je ScreenOff en ben je
direct klaar. Het scherm gaat uit en wordt weer geactiveerd bij
een muisbeweging. ScreenOff is niet alleen handig als je je laptop gebruikt op de keukentafel en even rustig wilt eten, ook onderweg is het uitschakelen van je beeldscherm fijn, omdat je accu hiermee wordt ontlast. ScreenOff heeft geen installatieprocedure. Download het bestand en maak zelf een snelkoppeling aan,
bijvoorbeeld op je bureaublad, om ScreenOff te gebruiken.
Downloaden
op:
http://www.thewindowsclub.com/
screenoff-turn-off-windows-laptop-screen
Adware verwijderen.
Adware kun je niet altijd voorkomen, maar als het goed is doet
je beveiligingsprogramma wel zijn best om dergelijke reclame
buiten de deur te houden. Probeer Bitdefender Adware Removal Tool. Het programma doorzoekt je computer op adware en
verwijdert het vervolgens automatisch. De controle verloopt
snel, je hoeft verder niets in te stellen, starten en maar afwachten. Het programma biedt geen permanente bescherming tegen
ongewenste adware, maar is wel een goed middel om na te gaan
of je niets hebt opgelopen.
Downloaden op: http://www.bitdefender.com
De CalCuluS juli / augustus 2015
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GRATIS PROGRAMMA'S.

GRATIS ROUTEPLANNERS.

USB-Sticks controleren.
Met de Windows Verkenner kun je een usb-stick makkelijk formatteren, klik met de rechter muisknop op de stick en kies Formatteren in het snelmenu.
Je kunt je stick formatteren als NTSF (Windows), FAT/FAT32
(Windows en andere systemen) of als EXFAT (compatibel met
Mac- en Windows computers). Bij het formatteren van een stick
worden ook alle gegevens gewist. Voor deze taken heb je USB
Disk Storage Format Tool dus niet persé nodig. Dit programma kan je USB-stick echter ook controleren op mogelijke problemen, door middel van de opties Check if dirty, Scan drive en
Correct errors. Hiermee voorkom je dat je belangrijke bestanden verliest als gevolg van een gebrekkige stick.
Downloaden op: http://www.authorsoft.com

HERE.
Het Nokia dat achterblijft na de overname door Microsoft, heeft
nog de kaartendienst HERE in handen. HERE kan Google Maps
vervangen, op zowel Android als iOS. Google heeft Maps offline
nooit handig werkend gekregen. In HERE is dat wel handig. Je
kiest een land of continent en je download meteen de kaarten.
Dit maakt HERE de ideale kaarten-app in het buitenland, maar
ook een goede navigatie-app. Ook routebegeleiding is aanwezig
zowel voor de auto, te voet, of zelfs het openbaar vervoer. Na de
installatie kies je welke landkaarten je op het toestel wilt installeren, en daarna heb je geen internetverbinding meer nodig, alleen gps. Zonder internetverbinding heb je echter geen fileinformatie, maar dit geld ook voor andere navigatie apparaten,
deze verschijnt alleen bij de duurdere exemplaren. Wel laat HERE de maximum snelheid zien en waarschuwt het tevens als men
te hard rijdt, dit is zelf in te stellen. De gesproken instructies zijn
duidelijk maar helaas kunnen de Nederlandse stemmen geen
straatnamen of bestemmingen uitspreken. De pictogrammen die
worden gebruikt om bijvoorbeeld rotondes aan te geven komen
niet altijd overeen met de werkelijkheid. Wanneer je bijvoorbeeld op een rotonde de eerste afslag moet nemen, zie je altijd
een pictogram waar je naar rechts gaat, ook als de eerste afslag
rechtdoor is. Door echter naar de kaart te kijken, zie je toch wat
je moet doen. Voor een gratis routeplanner is deze best te gebruiken alleen moet je voor wat opslag zorgen.
Voor Android downloaden op: http://ct.link.idg.nl/hra
Voor iOS downloaden op: http://ct.link.idg.nl/hri

Bewaak je USP-POORT.
USB-poorten zijn handig, maar er kleeft ook een risico aan, een
virus kan op die manier overgebracht worden naar de pc. En iedereen die een USB-stick in je pc steekt kan bestanden kopiëren
en meenemen. Daarom kan het nuttig zijn om je USB-poort minder vrijheid te gunnen. Met het programma Removable Acces
Tool (Ratool) kun je alles blokkeren wat met usb opslag te maken heeft, door middel van de optie Block Usb Storage Devices. Je kunt ook instellen dat de usb-poort een alleen lezen beveiliging krijgt via de optie Allow Read Only. Download het zipbestand, pak de bestanden uit en dubbelklik op Ratool.exe. Stel
via Settings en Change Password een wachtwoord in om Removable Acces Tool te bedienen, anders kan iedereen de beveiliging opheffen.
Downloaden op: http://www.sordum.org/8104/ratool-v12-removable-acces-tool
Artweaver Free.
Is Photoshop te hoog gegrepen, of simpelweg
te duur, en biedt Microsoft Paint veel te weinig mogelijkheden? Dan verdient Artweaver
Free een kans. Het programma biedt meer
mogelijkheden dan je nodig denkt te hebben, maar is eenvoudig
te bedienen. Downloaden op: http://www.artweaver.de
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SYGIC.
Sygic is een gratis navigatie-app voor Android en iPhone die zich
wat betreft functies kan meten met de duurdere systemen. Helaas zijn veel functies, zoals flitsers, rijbaanassistent en gesproken aanwijzingen, alleen de eerste 7 dagen gratis. Daarna moet
je eenmalig het premiumpakket aanschaffen voor € 20,=, of je
blijft de gratis basisversie gebruiken waarbij wel wat reclame
voorbij komt. Daarnaast kost een abonnement op de verkeersinformatie ook nog eens € 10,= per jaar. Je bent dan wel wat geld
kwijt, maar je krijgt daar wel verschillende functies voor terug
die je niet vind in de gratis apps.
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TIPS VOOR WINDOWS 8.1.
Systeemkopie maken.
Wanneer je besturingssysteem niet meer goed of helemaal niet
meer werkt, is het fijn als je een volledige back-up hebt van je
systeemschijf. Windows kan zelf een kopie van het systeem maken, maar in windows 8.1 zit deze functie verborgen.
Klik met de rechter muisknop op de Start knop van het bureaublad. Kies in het menu voor de optie Configuratiescherm. Klik
onder Systeem en beveiliging op Bestandsgeschiedenis gebruiken om back-ups van uw bestanden te maken. Klik
linksonder in de hoek van het venster op Back-up van systeemkopie. In de eerste stap geef je het doelmedium aan. Je
kunt de kopie op een externe harde schijf, een dvd of op een
netwerklocatie opslaan. Vanwege de grootte van de back-up raden we het opslaan op dvd af, omdat je daar zeer veel schijfjes
voor nodig hebt. Het makkelijkst is om een grote externe harde
schijf te gebruiken. Klik op Volgende en geef de data aan die je
wilt back-uppen. Standaard zijn dat de systeembestanden. Onder het kader zie je hoeveel schijfruimte je nodig hebt om een
back-up te maken. Na een klik op Volgende worden nog een
keer de instellingen getoond. Als alles klopt, klik je op Back-up
starten.
Store repareren.
Tijdens het zoeken naar of installeren van apps uit de Windows
Store kan het gebeuren dat de Store niet meer reageert of dat
de installatie met een foutmelding wordt afgebroken. Voordat je
andere maatregelen neemt, zoals uitgebreid naar fouten zoeken
of de computer met een aangepaste configuratie laten opstarten,
maak je eerst de cache van de Windows Store leeg. Meestal is
dat voldoende om het probleem te verhelpen.
Ga naar het startscherm van Windows 8 en typ wsreset.exe.
Klik met de rechter muisknop op het bovenste zoekresultaat en
kies Als administrator uitvoeren. Nadat je de melding van het
gebruikersaccountbeheer met een klik
op Ja hebt geaccepteerd, wordt de cache gewist.
De volgende keer als je Windows Store
start kan het even duren voordat de
online winkel helemaal gebruiksklaar is.
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Afbeeldingen openen.
Wanneer je in de bureaubladweergave werkt en een afbeelding
opent, is het vervelend dat die in de volledige schermweergave
wordt geopend door de app Foto's. Je moet de app eerst sluiten
en terugkeren naar het bureaublad voordat je verder kunt werken. Het is praktischer om de vertrouwde Windows Photo Viewer
te gebruiken. Verander daarom het standaardprogramma om
afbeeldingen te bekijken, zodat ze niet met de app maar met
Windows Photo Viewer worden geopend.
Druk op de toetsencombinatie Windows+C en klik op Instellingen. Open het Configuratiescherm en klik op Programma's. Klik op Standaardprogramma's en Uw standaard programma instellen. Blader door de lijst naar beneden en selecteer Windows Photo Viewer. Als je op Dit programma als
standaard instellen klikt, worden alle ondersteunende bestandstypen er voortaan mee geopend. Wanneer je het programma alleen bepaalde formaten wilt laten openen, kies je Selecteren wat standaard met dit programma wordt geopend en vink je de afbeeldingsformaten aan die met het programma geassocieerd moeten worden, zoals jpeg, jpg of tif. Klik tot
slot op Opslaan en sluit het venster
met Ok.
Vanaf nu opent Windows Photo Viewer je afbeeldingen in plaats van de
app Foto's. Alleen wanneer Photo
Viewer een formaat niet herkent,
start Windows de app weer.
Gmail toevoegen aan Mail-app.
Omdat de Mail-app van Windows 8 meerdere mailaccounts ondersteunt, kun je bijvoorbeeld een Gmailaccount toevoegen aan
de app, zodat je de berichten op beide accounts met een en dezelfde app kunt lezen.
Start de Mail-app en open de instellingen daarvan met de toetsencombinatie Windows + I. Klik op Accounts en kies Voeg
een account toe. Deze knop bevindt zich onder de accounts die
je al geconfigureerd hebt. Selecteer de mailprovider, in dit geval
Google. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord van Gmail in. De
Mail-app vult de servergegevens van Google verder zelf in.
Nu kun je je Gmailberichten lezen in de Mail-app van Windows 8.
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