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DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 08.30-18.00 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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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

Voor het eerst is er ransomware opgedoken voor de Mac. De
software die computers gijzelt zou zijn verspreid via het torrentprogramma Transmission.
Stichting Brein heeft toestemming gekregen om ip-adressen van
illegale uploaders te verzamelen. Providers zeggen echter niet
mee te willen werken om bekend te maken van wie het ip-adres
is. Afwachten maar !!!

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
29e Jaargang Juli / Augustus 2016
Verspreiding:
Business Post

Oplage:
100 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Vervoersbedrijven NS en HTM gaan het mogelijk maken om in te
checken met een pinpas. Die moet dan wel voorzien zijn van een
nfc-chip.

Internet:
www.swalmencomputerclub.nl

KPN stopt weer met zijn clouddienst Up. Vanaf half mei is het
niet meer mogelijk om bestanden te uploaden en per 1 augustus
stopt de dienst definitief.

Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

Om te voorkomen dat apps malware installeren, controleert
Google iedere dag zes miljard apps op ongewenste software.

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

Dropbox is vanaf deze zomer niet meer te gebruiken op Windows
XP. Veel mensen gebruiken deze verouderde Windows versie nog
steeds, ondanks dat hij niet meer wordt ondersteund.
Apple heeft vorig jaar bijna 1000 kilo goud uit oude apparaten
gehaald, met een waarde van 35 miljoen euro. Verder wist Apple
3000 kg zilver en 1,3 miljoen kg brons te recyclen.
Een derde van de Nederlandse pc's draait inmiddels op Windows
10. Daarmee heeft het besturingssysteem Windows 7 ingehaald.
Google wil dat er meer vrouwelijke emoji's komen. Het bedrijf heeft voorgesteld dat veel beroepen ook een vrouwelijke emoticon krijgen, in
plaats van alleen een mannelijke variant.
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De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
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Microsoft haalt de functie Wifi Sense uit Windows
10. Die deelde wifi wachtwoorden met contacten, en verbond
pc's automatisch met openbare wifi-netwerken.
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Draag zoveel mogelijk je
naamplaatje zodat je voor
iedereen herkenbaar bent.
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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
NAAMPLAATJE.
Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje te
dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.

Computer Club Swalmen

Internetten via je telefoon.
Naast je tablet neem je natuurlijk ook je smartphone mee.
De 3G of 4G verbinding van je telefoon kun je gebruiken om veilig met je tablet te internetten. Dat heet tethering en deze instelling is te vinden op je smartphone, ook wel persoonlijke hotspot of mobiele hotspot genoemd. De telefoon maakt dan een
wifi netwerk waarop je kunt inloggen met je tablet.
Reisdocumenten opslaan.
Natuurlijk ben je erg voorzichtig met je belangrijke documenten,
maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is daarom verstandig om voor het vertrek foto's te maken van de reisdocumenten,
je paspoort of ID-kaart, de tickets, de reserveringen, je rijbewijs,
je zorgpolis et cetera. Door ze op je tablet, of telefoon te zetten
kun je vrijwel elke situatie aantonen dat je over de papieren beschikt.

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 2016 moet
uiterlijk vóór 12 Augustus 2016 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS juli / augustus 2016
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Telefoon of tablet als tolk.
In het buitenland is een app waarmee je kunt vertalen vanzelfsprekend erg handig. De app Translate van Google is dan ook
zowel op je telefoon als op je tablet een must. Door met de app
een foto te maken, wordt de tekst in beeld direct vertaald naar
de taal van je keuze. De omvangrijke taalpakketten die je nodig
hebt, moet je overigens wel eerst downloaden en installeren.
De app herkent ook gesproken, getypte en geschreven tekst.
Tablet als hulpmiddel voor navigatie.
Voor navigatie onderweg is een gps-functie op je tablet onontbeerlijk. Omdat je onderweg waarschijnlijk geen internet verbinding hebt, is het handig om voor vertrek een plattegrond van het
gebied in Google Maps op te slaan. Zo heb je een grote kaart op
je tablet die je altijd kunt raadplegen, ook zonder internet. Open
de Maps-app, ga naar de locatie, tik op de menuknop en kies
Offline gebieden. Klik daarna op + en daarna op Downloaden. Je vindt de opgeslagen kaart daarna ook weer terug onder
Offline gebieden. Via de gps-functie wordt vervolgens je locatie
weergegeven op de kaart. Als alternatief voor Google Maps kun
je de gratis app Here Maps gebruiken. Bij Here moet je de landen wel van te voren even downloaden en dan kun je het ook
gebruiken als navigatiescherm, indien je tablet met een gpsfunctie is uitgerust.
De CalCuluS juli / augustus 2016
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VAKANTIETIPS.

Beste leden,

Internetten in het buitenland.
De meeste tablets hebben geen simkaart en zijn voor een internetverbinding afhankelijk van wifi. Als je op je bestemming geen
wifi hebt, moet je op zoek naar openbare wifi netwerken. De app
Wifi Finder van JiWire (Android en iOS) is hierbij een handige
hulp. Je weet echter niet of zo'n wifi hotspot wel veilig is.
Online bankieren met apps is daarom sterk af te raden als je een
wifi hotspot gebruikt. Als je tablet wel overweg kan met een simkaart kun je veilig internetten via 3G of 4G.
Vroeger was dat door hoge roaming tarieven
een kostbare zaak, maar sinds 30 april zijn
de kosten voor datagebruik in Europa sterk
gedaald. Betaalde je voorheen 24 eurocent
voor 1Mb internetdata, nu is dat nog maar 6
eurocent.
Bij je mobiele provider kun je speciale, voordelige buitenlandbundels aanschaffen.

In het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart
2016 staat niet duidelijk vermeld waarom de redactie stopt met
de diverse werkzaamheden.
Ik wil dit even duidelijker omschrijven.
Sinds januari 1988 ben ik lid van de computer
club en na bijna 25 jaar diverse taken te hebben vervuld binnen deze vereniging vind ik het
nu tijd om langzaam te stoppen, ook mijn leeftijd en gezondheid spelen hier een rol bij.
Ik wil het bestuur niet voor het blok zetten dat
ik plots met alle werkzaamheden moet stoppen. Daarom heb ik besloten dat ik alle werkzaamheden die ik nu doe beëindig op 31 december 2016. Dat er opvolgers moeten komen is wel duidelijk en
ik ben dan ook best bereid om deze nog het een en ander uit te
leggen hoe de werkzaamheden zijn.
Het werk van de redactie is het verzorgen dat elke twee maanden de CalCuluS info uit komt. De lay-out van het boekje is klaar
en men hoeft dan ook alleen de tekst die er in staat elke keer te
vervangen. Dit lijkt omslachtig maar dat is het niet. Er is wel een
vereiste aan en dat is dat Microsoft Publisher op je pc moet
staan, dit is een onderdeel van het Office pakket. Verder wordt
het boekje ook door de redactie uitgeprint, hiervoor krijg je een
kleurenlaserprinter ter beschikking, wordt het boekje ook geniet,
van adressen voorzien en aan de bezorgdienst ter beschikking
gesteld. Dit lijkt veel tijd in beslag te nemen maar dat is het
niet, gemiddeld twee tot drie uur per week. Mocht er iemand, of
meerdere personen, belangstelling voor hebben om deze taak
van mij over te nemen dan ben ik best bereid om met deze persoon de komende boekjes samen te maken zodat hij in de toekomst alleen verder kan.
Heb je interesse of wil je iets meer weten stuur dan een mailtje
naar: arno@swalmencomputerclub.nl
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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GRATIS OVERSTAPPEN NAAR WINDOWS 10.
Tot 29 juli 2016 kun je je pc nog gratis updaten naar Windows 10. Daarna kost het geld. Waar moet je op letten?
Er valt veel te zeggen voor een overstap op Windows 10. Windows 10 lijkt vrij veel op Windows 8, maar dan zonder de tekortkomingen waarop zoveel kritiek was. Zo zijn het populaire startmenu en bureaublad weer terug als middelpunt van Windows.
Andere aanpassingen in Windows 8, die ten faveure van het gebruik op smartphones en tablets waren toegevoegd, zijn op de
pc juist weer naar de achtergrond geschoven. Windows 10 werkt
verder een stuk sneller dan Windows 7 en is beter beveiligd dan
Windows 7 en 8. Er zijn meer en betere apps beschikbaar en de
communicatie tussen de pc, tablets en smartphones verloopt
veel soepeler. Omdat het inmiddels bijna een jaar geleden is dat
Windows 10 uitkwam zijn de meeste kinderziektes opgelost. Een
aantal overstappers liep in de eerste maanden tegen problemen
aan, waardoor ze gedwongen werden om terug te keren naar
hun oorspronkelijke Windows versie. Veel van die problemen
kwamen voort uit het ontbreken van de juiste hulpprogramma's
(drivers) voor computerapparatuur en upgrades van software.
Inmiddels is die situatie aanzienlijk verbeterd. Desondanks moet
je voor overstappen op Windows 10 eerst goed controleren of de
computer daarvoor geschikt is.
Gratis upgraden naar Windows 10 kan alleen vanuit Windows 7
of 8.1. Gebruik je een ouder type Windows dan moet je de volledige versie van Windows 10 kopen en installeren.
Als je een merkcomputer hebt, zoals HP of Acer, is het verstandig om op de website van de producent naar informatie over het
upgraden naar Windows 10 te zoeken voordat je de overstap
waagt. Problematische upgrades komen namelijk vaak voort uit
een voor de fabrikant aangepaste versie van Windows.
Ook staan er regelmatig specifieke drivers en andere (installatie)
programma's op een merkcomputer die problemen kunnen geven. Als je bepaalde programma's of apparaten, zoals een printer, vaak gebruikt, controleer dan op de website van de producent of Windows 10 ze ondersteunt. Windows 10 controleert voor
upgraden zelf ook apparatuur van de computer en geeft aan of
overstappen mogelijk is. Dit is niet altijd 100 procent waterdicht,
zeker niet als het gaat om externe apparaten zoals printers.
De CalCuluS juli / augustus 2016
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Downloaden via VLC.
VLC dankt zijn populariteit aan het feit dat deze mediaspeler
vrijwel alle bestandsformaten aankan. Als VLC het niet kan afspelen, dan lukt het nergens mee. Deze veelzijdige
mediaspeler laat zich ook gebruiken om online filmpjes te bekijken en via een sluipweggetje kun je zelfs
video downloaden. Om een video te streamen op de
pc klik je op de Media en kies je Netwerkstream
openen. Om de video te downloaden, ga je in het
menu Extra naar Codecinformatie. Bij Locatie lees
je dan het internetadres waar VLC de video haalt. Kopieer deze
link en plak hem in je internetbrowser. Open in de browser de
video, daarna kun je met de rechtermuisknop op de video klikken en de video opslaan zonder dat je langs YouTube hoeft.
Geen Windows 10.
Als je niet wilt overstappen naar Windows 10, krijg je toch
steeds de aanbieding van Microsoft om dit te doen. Never10
maakt hier een einde aan. Never10 heeft geen installatieprocedure. Zodra je Never10 opstart, wordt de upgrade geblokkeerd.
Klik op de knop Enable Win10 Upgrade als je van gedachte
verandert en alsnog wilt overstappen naar Windows 10.
www.grc.com/never10.htm
iPad Bureaublad in Windows.
PaperPlane tovert je bureaublad om in een iPad weergave. Hierdoor krijg je een sober overzicht van al je programma's als een
soort app icoontjes. Het beeld wordt niet te vol. Net als bij iOS,
het besturingssysteem van iPhone en iPad,
krijg je navigatiebolletjes onder in beeld
om tussen de virtuele schermen te wisselen. Met de zoekfunctie boven in beeld
doorzoek je snel alle virtuele bureaubladen. PaperPlane is een leuke gimmick,
maar dient geen praktisch nut boven je
klassieke Windowsbureaublad.
Het Windowsbureaublad wordt overigens niet vervangen, PaperPlane draait eroverheen. Als je op een lege plek klikt, keer je terug naar je vertrouwde bureaublad. Met F12 roep je PaperPlane
weer op.
Downloaden op: www.itigic.com
De CalCuluS juli / augustus 2016
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Half doorzichtig in Word.
In Word is het heel goed mogelijk een specifieke achtergrondkleur van een afbeelding transparant te maken. Selecteer het
plaatje en kies Opmaak, Kleur, Doorzichtige kleur instellen.
De complete afbeelding half transparant te maken lukt echter
niet op deze manier.
Dat doet u als volgt. Ga naar het tabblad Invoegen, open Vormen en kies Rechthoek. Teken de rechthoek en klik die met de
rechtermuisknop aan. Kies Vorm opmaken en in het menu Opvulling selecteert u Opvulling met afbeelding of bitmappatroon. Verwijs naar het gewenste afbeeldingsbestand en regel
de transparantie met de schuifknop.
Naamkunde.
U wilt vast wel eens weten hoeveel mensen dezelfde familienaam
of voornaam hebben als u zelf, of in welke periode of regio die
naam populair was. U vind het antwoord op:
www.nl.geneanet.org/familienaam.
Vul de gezochte familienaam in, of voornaam, via het tabblad De verspreiding van
mijn voornaam, en even later verschijnt een
geografische kaart waarop u kunt inzoomen
en waar u ook van een tijdsbalk gebruik kunt
maken. Open hier ook even het tabblad Statistieken, zodat u in één oogopslag te weten
komt hoeveel personen in de geselecteerde
tijdsperiode en per regio uw naam delen.
Overigens kunt u op de hoofdsite nl.geneanet.com ook terecht
voor heel wat andere nuttige informatie rond genealogie.
Pdf naar Jpg.
Als je foto's uit een Pdf-bestand wilt halen en je hebt Photoshop,
dan krijg je dit eenvoudig voor elkaar. Zonder Photoshop kun je
hiervoor PdfTrick gebruiken. Sleep een pdf bestand naar het
venster van PdfTrick. Het bestand wordt geladen en de pagina's
verschijnen in beeld. Klik op de pagina's waaruit je de foto's wilt
halen en vervolgens op de afbeelding. Met de knop Get IMG bewaar je de afbeelding als jpg op je computer. Er is een aparte
download voor 32- en 64 bit besturingsystemen. Bij twijfel kies
je de 32 32bit versie.
Downloaden op: www.pdftrick.org
De CalCuluS juli / augustus 2016
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Het is verstandig voor upgraden eerst de persoonlijke bestanden
buiten de computer op te slaan als back-up, bijvoorbeeld op een
usb-stick of externe harde schijf. Ook is het een goed idee een
herstelschijf te maken voor de oude Windows versie.
Zoek hiervoor in de Help van Windows op de term Herstelschijf
en volg de instructies.
Heb je een merkcomputer, kijk dan eerst op de website van de
producent of er een speciaal installatieprogramma of een procedure voor Windows 10 beschikbaar is. Zo ja, gebruik dan dat
programma in plaats van zelf direct vanuit Windows 8 of 8.1
over te stappen. In Windows 7 of 8.1 is standaard in de taakbalk
rechtsonder het pictogram van Microsoft te zien, een schuin
raampje met vierkantjes. Als je hierop klikt, kun je de upgrade
downloaden en installeren. Als je dit pictogram niet ziet, kun je
ook via de website van Microsoft upgraden.
Let er wel op dat je bij het zelf downloaden via de link de goede
versie kiest bij upgraden, 32 bits of 64 bits.
Om te controleren welke versie je computer heeft, ga je naar het
Configuratiescherm. Klik op Systeem en beveiliging en
daarna op Systeem. Bij Type systeem zie je om welke versie
het gaat. Houd er rekening mee dat downloaden en installeren
van de upgrade naar Windows 10 een aantal uren kan duren. In
die tijd kun je de computer niet gebruiken.
Je moet er rekening mee houden dat er een paar beperkingen
zijn bij het gebruik van cd's en dvd's na de upgrade. Je kunt via
de verkenner de bestanden op een cd of dvd bekijken en verwerken, bijvoorbeeld kopiëren naar de computer.
In Windows Media Player zijn muziek cd's af te spelen en te
branden, maar video dvd's afspelen en branden kan niet. Voor
het afspelen van video dvd's gebruik je het beste een alternatief
programma, zoals VLC-player. Voor het branden van dvd's kun
je bijvoorbeeld Ashampoo Burning Studio Free gebruiken.
Beiden zijn gratis te downloaden.
In Windows 10 kunnen advertenties en aanbevelingen voor nieuwe apps opduiken in het Startmenu, onder het kopje suggesties.
Wilt u ervan af? Klik met de rechtermuisknop op de bewuste tegel. U ziet nu een venster waar u de optie krijgt deze suggestie
niet meer te tonen en toekomstige suggesties uit te schakelen.
Of ga naar Instellingen, Persoonlijke instellingen en Start.
In de rij instellingen vindt u de mogelijkheid om Af en toe suggesties weergeven permanent uit te zetten.
De CalCuluS juli / augustus 2016
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GRATIS.
Photoshop.
Wanneer u op zoek bent naar een online alternatief voor
Photoshop, dan zult u over het aanbod niets te klagen hebben.
Er zijn tientallen, zo niet honderden (gratis) online diensten die u
de mogelijkheid bieden om foto's te bewerken. Uiteraard zijn ze,
net als bij Office, nooit zo uitgebreid als Photoshop zelf, maar
dat hoeft natuurlijk ook lang niet altijd. Pixlr (www.pixlr.com) is
één van de beste online Photoshop alternatieven die we kennen.
De interface is ontzettend uitgebreid en voelt vertrouwd aan,
omdat er stiekem wel heel goed naar de interface van Photoshop
is gekeken. Pixlr ondersteunt psd-bestanden, hetgeen betekend
dat u Photoshop documenten gewoon kunt openen en bewerken,
en werkt net als Photoshop gewoon met lagen. Gereedschappen
als de kloonstempel, het lasso gereedschap, verscherpen, vervagen enzovoort zijn aanwezig en zelfs de filters die u uit
Photoshop kent hoeft u niet te missen. Bestanden kunt u op uw
computer opslaan, maar ook online in uw Pixlr-bibliotheek, waardoor u de pc ook nog eens niet hoeft te vervuilen met werkdocumenten. Er staan wel veel reclamebanners aan de zijkant, maar
dat is niet meer dan logisch, voor niets gaat de zon op.
Foto informatie.
Fotobestanden herbergen veel meer dan alleen een afbeelding.
Het bestand staat vol met extra informatie, de EXIF-gegevens.
Zo kun je camera-specificaties en instellingen tijdens het maken
van de foto terugzien. Ook bijvoorbeeld gps-coördinaten kunnen
zijn opgeslagen in een fotobestand. Nieuwsgierig wat jouw camera of smartphone allemaal bewaart?
Probeer Acute Photo EXIF Viewer. Acute
Photo EXIF Viewer heeft geen installatie
procedure. Download het zip-bestand en
pak het uit. Start het programma met het
bestand APEV.exe via Windows Verkenner. Om de informatie van je foto te zien,
sleep je het fotobestand vanuit Verkenner naar het venster van
Acute Photo EXIF Viewer. Er wordt een voorbeeld weergave getoond van het fotobestand en je ziet alle informatie die het programma uit het afbeeldingsbestand heeft weten te achterhalen.
Downloaden op: www.acutesystems.com
De CalCuluS juli / augustus 2016
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Van Word naar PDF.
Een Word document is vrij eenvoudig om te zetten naar een Pdf.
In Word 2010 en 2013/2016 gaat het als volgt, klik linksboven in
het lint op het tabblad Bestand. Klik in Word 2010 op Opslaan
en verzenden en PDF of XPS maken. Klik in Word 2013/2016
op Exporteren. Klik in het venster rechts op PDF of XPS maken. Ga naar de map waarin u het bestand wilt opslaan.
Typ een naam achter Bestandsnaam.
Het vinkje achter Bestand openen na publiceren betekent dat
de pdf straks opent, zodra u hem kunt bekijken. Wilt u dit niet,
haal dan het vinkje weg. Klik op Publiceren. Er is nu een pdf
gemaakt van uw Word document.
Alleen lezen uitschakelen.
Regelmatig krijgt men bij het opslaan van een gewijzigd document de melding dat het een Alleen lezen document is en dat
je dan een andere naam moet kiezen om het bestand op te
slaan. Dat is heel storend. Dat Alleen lezen kan men definitief
uitschakelen.
Open de Verkenner. Klik met de rechtermuisknop op de map
waarin de documenten staan waar u problemen mee hebt. Klik
op Eigenschappen en ga naar het tabblad Algemeen. Haal bij
het onderdeel Kenmerken het vinkje weg voor Alleen lezen.
Klik op Toepassen. Bevestig dat uw keuze op deze map, maar
ook op de onderliggende mappen en bestanden wordt toegepast.
Klik daarvoor op Ok, en klik nogmaals op Ok.
Het Alleen lezen is nu uitgeschakeld.
Krassen verwijderen op beeldscherm.
Een kras op je pc monitor kan hinderlijk zijn, maar met een
beetje Vaseline kun je hem eenvoudig verdoezelen. Die zalf lijkt
namelijk erg op de afdeklaag van het Lcd/scherm en is daardoor
heel geschikt om aanwezige krassen op te vullen. Als de beschadiging niet al te ernstig is, is daarna geen kras meer te zien.
Alles wat je daarvoor nodig hebt is een potje Vaseline, een paar
wattenstaafjes en twee microvezeldoekjes.
U maakt het beeldscherm schoon met een microvezeldoekje en
een beetje water. Pak het andere microvezeldoekje en breng er
wat Vaseline op aan. Smeer dit zachtjes over de hele lengte van
de kras. Wacht een minuutje of vijf en wrijf dan de overtollige
zalf van de monitor af.
De CalCuluS juli / augustus 2016
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TIPS.

PHISHINGMAILS.

USB-sticks een naam geven.
Wanneer je meerdere usb-sticks aansluit op je computer, is het
vaak lastig om onderscheid te maken. De stick krijgt niet altijd
dezelfde stationsletter, waardoor het lastig wordt om te zien welke stick je op dat moment gebruikt. Je kunt de usb-stick echter
ook een naam geven, zodat hij op elke pc hetzelfde heet.
Heb je meerdere usb-sticks, merk dan ook de stick zelf met de
dezelfde naam. Sluit de usb-stick aan op de pc. Open de Verkenner met de toetsencombinatie Windows+E. Klik met de rechter
muisknop op het station dat de geheugenstick aangeeft. Meestal
staat er verwisselbare schijf. Kies in het menu voor Eigenschappen. Open het tabblad Algemeen. Vul in het lege veld
een naam in van maximaal elf tekens. Deze naam wordt vervolgens weergegeven in de verkenner, op welke pc je de usb-stick
ook aansluit.
Klik op Ok.

De meeste phishingmails zijn bedoeld om betaalgegevens te stelen. Ze worden dan ook verstuurd uit naam van een bank, bedrijf of winkel. Bijvoorbeeld een bank zoals de Rabobank, een
betaaldienst zoals Paypal, een webwinkel zoals Bol.com, een
provider zoals Ziggo of een incassobureau zoals Intrum Justitia.
Let dus extra op bij e-mails uit naam van banken, bedrijven en
winkels. Phishingmails bevatten meestal een zeer dringend verzoek om op een link in de e-mail te klikken. Er staat bijvoorbeeld
dat u op de link moet klikken om "uw gegevens te verifiëren" of
"om het verschuldigde bedrag te voldoen". U moet zich daarom
aanwennen om nooit op een link in een (verdachte) e-mail te
klikken. Klikt u hier toch per ongeluk op, let dan goed op. De nep
websites zien er steeds beter uit en oplichters plaatsen vaker
phishing waarschuwingen op de nep website, zodat het betrouwbaar lijkt. Wilt u weten of de e-mail betrouwbaar is en u misschien nog een rekening moet betalen? Ga dan zelf naar de website van het bedrijf of de instelling, door zelf het internetadres in
de browser in te typen. De oplichters willen een snelle reactie.
Daarom houden ze u voor dat uw account wordt opgeheven of
dat u een aanbieding misloopt, als u niet snel reageert. Nepmails
bevatten vaak slordigheden, zoals taalfouten. Helaas zijn de
phishingmails qua taalgebruik steeds professioneler opgesteld en
zien ze er tegenwoordig vaak netjes verzorgd uit.
Phishingmails worden persoonlijker. Waar u eerst met “Geachte
klant” werd aangesproken, worden slachtoffers nu vaker met
hun eigen naam aangeschreven.
Zowel een e-mail waarin u met “Geachte klant” wordt aangesproken als een e-mail waarin u met uw eigen naam wordt aangesproken, kunnen dus phishing zijn.
Soms vraagt men programma's of documenten te openen die
met de e-mail zijn meegestuurd. Open deze bijlagen niet. Ze
kunnen een virus of spyware bevatten of u automatisch naar een
online formulier brengen. Bij twijfel kijkt u op de website van het
bedrijf uit wiens naam de e-mail is verstuurd. Doe dit door zelf
naar de website van het bedrijf of de instelling te surfen, door
het internetadres in de browser in te typen. Vaak zal het bedrijf
snel bekendmaken dat het is getroffen door phishing.
Op de website van Fraudehelpdesk vindt u ook nieuws over recente nepmails.

Tekst passend maken in Word.
Wanneer een tekst net te lang is om mooi op een aantal pagina's
te passen, en je wilt geen tekst schrappen om het voor elkaar te
krijgen, gebruik je de knop Tekst passend maken.
Selecteer de hele tekst met CTRL+A of selecteer een deel van
de tekst. Open in het lint het tabblad Start. Klik op het pijltje
rechtsonder in het vak Lettertype. Selecteer in Word 2007 het
tabblad Afstand en positie. In Word 2010 en 2016 selecteer je
het tabblad Geavanceerd. Verlaag het percentage achter
Schaal naar bijvoorbeeld 90 procent. Een andere mogelijkheid is
dat je bij Tekenafstand kiest voor Versmald met bijvoorbeeld
0,5 pt.
Nullen in cel laten staan bij Excel.
Als je cijfers invult die met 0 beginnen, zul je zien dat Excel die
nullen automatisch verwijdert. Om dat te voorkomen voer je onderstaande handelingen uit.
Selecteer de cel waarin je de gegevens wilt plaatsen. Klik met de
rechter muisknop op de cel en kies in het snelmenu de optie
Celeigenschappen. Open het tabblad Getal. Selecteer onder
Categorie de optie Tekst. Klik op Ok om het venster te sluiten
en de aanpassingen op te slaan.
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TIPS VOOR WINDOWS 10.
Gastaccount.
In Windows 10 is het ogenschijnlijk niet meer mogelijk een
(ingebouwd) gast account te activeren, zoals bij Windows 7 en 8.
Op de volgende manier creëert u alsnog een vergelijkbaar account. Open het Windows startmenu en kies Instellingen. Klik
op Accounts en selecteer Familie en andere gebruikers. Vervolgens kiest u Iemand anders aan deze pc toevoegen en Ik
beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon.
Ten slotte selecteert u Gebruiker zonder Microsoft-account
toevoegen en vult u een gepaste naam, bijvoorbeeld Gast en
wachtwoord in.
Blauwe scherm.
Het beruchte blauwe scherm in Windows krijgt in versie Windows
10 waarschijnlijk een QR-code. Dat moet voorkomen dat mensen
een ingewikkelde foutcode moeten overschrijven.
Vergrendelingsscherm.
In Windows 10 kunt u op uw vergrendelingsscherm telkens andere hd-foto's te zien krijgen. Ga naar het Windows startmenu
en kies Instellingen, Persoonlijke instellingen. Open de rubriek Vergrendelingsscherm en kies bij Achtergrond voor
Windows Spotlight. Windows haalt dan regelmatig nieuwe foto's op uit zoekmachine Bing. Wilt u al die fraaie achtergrondafbeeldingen ook kunnen bewaren, installeer dan de app SpotBright, te vinden in de reguliere Windows App Store.
Let wel, de gratis versie toont u een kleine reclamebanner. Met
de Pro-versie van € 0,99 bent u die weer kwijt.
Geen paniek.
Windows 10 kan bij sommige downloads waarschuwingen geven
waarbij de angst je om het hart slaat. Er wordt bijvoorbeeld gemeld dat er een beveiligingsactie is ondernomen waarmee groot
leed is voorkomen. Meestal is dit onzin. Als je twijfelt aan een
download kun je deze altijd laten onderzoeken door VirusTotal.
Hierbij wordt je bestand gecontroleerd door meer dan vijftig beveiligingsprogramma's en zie je snel of je te maken hebt met
een gevaarlijke situatie of dat er iets aan de hand is.
Downloaden op: www.virustotal.com
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Drivers.
Drivers die door Microsoft via Windows update worden aangeboden, zijn door het softwarebedrijf gecertificeerd en gecontroleerd. Dat controleproces duurt echter vrij lang, waardoor het
soms enige tijd kan duren voordat een speciale Windows 10 driver via de updatefunctie beschikbaar komt. In veel gevallen
loont het om op de website van de fabrikant te kijken en handmatig een stuurprogramma te downloaden. Deze stuurprogramma's werken ook gewoon onder Windows 10, tenzij expliciet is
aangegeven dat dit niet zo is, en kun je dus zonder problemen
downloaden.
Extensies zichtbaar maken.
Als je stuurprogramma's handmatig gaat installeren, is het handig dat Windows Verkenner de volledige bestandsnaam toont.
Standaard worden bekende bestandstypes verborgen. Klik in
Windows Verkenner op Bestand en kies Map- en zoekopties
wijzigen. Verwijder in het tabblad Weergave het vinkje bij Extensies voor bekende bestandstypes verbergen.
Microsoft account.
Wanneer je Windows 10 gebruikt met een lokaal gebruikersaccount in plaats van een Microsoft account, is de koppeling met
bijvoorbeeld je e-mail of de Windows Store verdwenen. Geen
nood, want zelfs zonder die koppeling kun je je gewoon aanmelden bij deze diensten. In de app voor de Windows Store klik je
rechts bovenin op het pictogram naast het zoekveld en kun je je
daar aanmelden met je Microsoft account. Hetzelfde geldt voor
de Mail app in Windows 10, als je deze de eerste keer start vanuit een lokaal Windows 10 account, dan kun je je aanmelden
door op de knop Account toevoegen te klikken.
Windows versie.
Aan de interface van Windows 10 kun je natuurlijk niet meteen zien welke versie je inmiddels
na diverse updates hebt. De meest makkelijke
manier om daar achter te komen is door middel
van het commando winver. Typ deze in een opdrachtprompt, en
een scherm met informatie over de geïnstalleerde versie van
Windows 10 verschijnt.
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