Computer Club Swalmen

DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 09.00-19.00 uur
za
van 09.00-16.00 uur
Telefoon
Fax

0475-407120
0475-407121

http://www.cube.nl
http://www.cube.nl
info@cube.nl
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS

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

Maart / April 2011

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

www.van-heijster.nl
kantoor@van-heijster.nl
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Computer Club Swalmen

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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TIPS.

Colofon

Bent u inmiddels al uitgekeken op het nieuwe menu Start van
Windows 7? Helaas is het standaard niet mogelijk om het klassieke menu, zoals u dat nog kent uit Windows 98 en 2000, te
gebruiken. Tijd om daar zelf verandering in te brengen. Met het
programma CSMenu kunt u het klassieke Startmenu toevoegen
aan Windows 7. Interessant aan deze uitbreiding is dat u zelf
kunt bepalen welke menuvariant u gebruikt, want het klassieke
menu wordt als extra knop toegevoegd aan het menu.
U vindt CSMenu op www.csmenu.com.
Hebt u liever niet twee knoppen in het menu? U kunt het standaard menu Start van Windows ook volledig vervangen door de
klassieke variant, met behulp van het programma Startkiller.
De nieuwste versie vindt u op www.tordex.com/startkiller.
Veruit de meeste zakelijke Windows gebruikers werken met Microsoft Office. Betekent dit dat u dit pakket ook op uw thuiscomputers installeert, met behulp van een dure licentie? Nergens
voor nodig. Als u Open-Office op uw computer installeert, hebt
u Windows uitgebreid met een volwaardige set Office programma’s die nauwelijks onderdoen voor de onderdelen van Microsoft Office. Open-Office bestaat uit Writer (tegenhanger van
Word), Calc (tegenhanger van Excel), Impres (tegenhanger van
Powerpoint), Draw (tegenhanger van Photoshop/Paint) en Base
(tegenhanger van Acces). U vindt Open-Office, waarvan de officiële naam OpenOffice.org luidt, op www.openoffice.org.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
24e Jaargang Maart / April 2011
Verspreiding:
Mevr. Munnichs

Oplage:
105 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

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

Arno Cretz

Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

Swalmen

In Windows 7 is ook zip-ondersteuning ingebouwd, maar lang
niet alle compressieformaten worden erdoor ondersteund. Daar
kunt u maar beter snel verandering in brengen, zodat u ook zonder problemen bestanden kunt openen waarmee de naam eindigt met een extensie als tar, gzip, arj of rar.
Een goed programma hiervoor is 7-Zip. Dit betreft opensourcesoftware en het kan dus gratis worden gebruikt.
U vindt 7-Zip op www.7-zip.org.
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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TE LEEN.

Computer
Outlet
Roermond

Het bestuur stelt leden in de gelegenheid om diverse PC-bladen
te lenen.
Deze bladen mogen niet zonder toestemming meegenomen worden. Men mag deze wel meenemen als dit
kenbaar is gemaakt aan een van de bestuursleden die aan
de bestuurstafel zitten.

De winkel voor:
-

HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Ook kan men als lid een eigen e-mail adres via de club aanvragen, dit kan op de clubavond bij een van de bestuursleden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl

Onderdelen:
Randapparatuur:
Software:
Reparaties:

Nieuwe Computer Systemen
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00-18.00 uur.
Zaterdag 10.00 –17.00 uur.

Computer Outlet Roermond
Scheepvaartweg 27
6041 TE Roermond
Tel. 0475-333401
Fax. 0475-333415

BESTE SERVICE
BESTE PRIJZEN
Wij bevinden ons achter
de parkeerplaats van het
Outlet Center Roermond.

OPGELICHT, WAT NU ?
CLUBAVONDEN
3
7
12
9

maart
april
mei
juni

2011
2011
2011
2011

BEURSAGENDA
Van 1 t/m 5 maart 2011
Cebit Hannover (D).
3 april 2011 Micro Mega Markt
in de Limburghal te Genk (B)

juli en augustus vakantie
1
6
3
1

september
oktober
november
december

2011
2011
2011
2011

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

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op donderdag 24 maart 2011 in
Gemeenschapshuis De Robijn,
Molenweg 3 te Swalmen.
Aanvang om 20.00 uur.
Reserveer deze datum.
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Wanneer u het vermoeden hebt, of misschien zelfs al zeker
weet, dat u bent opgelicht, dan is het zaak om snel te handelen.
Zoals bij de meeste misdrijven wordt het steeds moeilijker om
de dader te achterhalen naarmate de tijd verstrijkt. Zo zijn er
genoeg voorbeelden van webwinkels die de ene dag nog volledig
actief zijn, om drie dagen later spoorloos te verdwijnen. U begrijpt dat er veel meer te achterhalen is als de daders in kwestie
nog actief zijn. Het is een triest feit dat maar een zeer klein deel
van de mensen die via een webwinkel worden opgelicht, ooit hun
geld nog terugzien. Juist daarom is het belangrijk dat u snel
stappen onderneemt. Volstrekt kansloos bent u echter ook weer
niet. Voer nogmaals een zoekopdracht uit, misschien vindt u reacties van andere gedupeerden, die er eerder nog niet waren, en
doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. U moet daarbij zelf
de juiste balans zien te vinden en de politie niet te vroeg, maar
zeker ook niet te laat inschakelen. Voor meer tips over dit onderwerp is www.opgelichtopinternet.nl een nuttige website vol
handige informatie.
De CalCuluS maart / april
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WEETJES.

BESTUURSWISSELING SECRETARIS.

Google heeft een routeplanner voor het openbaar vervoer toegevoegd aan Maps. Onder de noemer Transit is de dienstregeling
van de NS, het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam en van
vervoerder Connexion aan de site gekoppeld. Wanneer je
www.maps.google.nl bezoekt en kiest voor routeplanner stippel
je na een klik op het treinpictogram een OV-route uit. Naast de
dienstregeling stelt de NS ook actuele reisinformatie ter beschikking, zodat bij het plannen van je reis rekening gehouden wordt
met storingen en werkzaamheden. Ook in België hoopt men dat
begin 2011 de dienstroosters van openbaar vervoermaatschappijen De Lijn zijn geïntegreerd in Google Maps.

Binnen het bestuur heeft een functiewisseling plaatsgevonden,
Marianne Schmitz heeft haar functie als secretaris overgedragen
aan Kelly Koolen. Marianne blijft gewoon bestuurslid.
Met ingang van 1 januari 2011 is Kelly de nieuwe secretaris.
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. De beamer staat dan klaar.
REDACTIE.

BLU-RAY.
Volgens onderzoek van een Britse consumentenorganisatie is
een film op Blu-ray niet per definitie beter dan een film op DVD.
Bij een test van 17 films op Blu-ray en op DVD bleek ongeveer
de helft veel beter dan de DVD’s. Zo was bij de film North by
Norhtwest uit 1959 de kleurweergave in de Blu-rayversie verbeterd, maar vertoonde de resolutie geen verbetering en waren
sommige details zelfs verslechterd door de diepere kleuren.
EERSTE APPLE GEVEILD.
Bij een veiling in Engeland heeft een klassieke Apple computer
een bedrag opgebracht van 157.000 euro. De Apple-1 werd in
1976 geïntroduceerd. Er gingen er toen 200 over de toonbank.
Overigens kocht je toen alleen de printplaat en moest je hem
zelf verder afbouwen.

In de CalCuluS-info van januari / februari 2011 zijn enkele foutjes komen te staan. De redactie erkent deze foutjes en biedt
hiervoor dan ook haar excuus aan.
BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;
Marianne Schmitz;

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

Wil men de helpdesk iets vragen, mail dan naar onderstaand Email adres en men krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Vermeld in het mailtje even uw lidnummer.

GRIP OP JE DIP.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
Jongeren met depressieve klachten kunnen vanaf nu met hun
aandoening terecht op een drietal websites.
Voor jonge leerlingen is er www.happyles.nl terwijl jongeren
op www.boostyourmood.nl tips krijgen om zich lekkerder in
hun vel te laten zitten. De site www.gripopjedip.nl tenslotte is
er voor jongeren die al wat langer met depressieve klachten
rondlopen.
De CalCuluS maart / april
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De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

ONGELUKJE.
Op de clubavond van januari is een lid tegen de glazen wand
aangelopen. Dit voorval is gemeld aan de beheerder en er zullen
hopelijk maatregelen genomen worden.
De CalCuluS maart / april
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SNELTOETSEN MAKEN IN WINDOWS.
Standaard beschikt Windows over een aantal sneltoetsen.
Zo start je bijvoorbeeld met de toetsencombinatie Windows + E
de verkenner. Het is mogelijk om elk gewenst programma met
behulp van sneltoetsen te starten.
Dit doe je op de volgende manier:
klik op Start en Alle programma’s. Selecteer het programma
dat je wilt starten met een sneltoets. Klik met de rechter muisknop op de naam en kies voor Eigenschappen. Open het tabblad Snelkoppeling. Klik met de muis in het tekstvak achter
Sneltoets. Druk op een letter of cijfer, bijvoorbeeld 6, om een
sneltoets in te stellen. Je ziet dat Windows automatisch de toetsen CTRL en ALT erbij zet.
Druk op Ok om de sneltoets vast te zetten. Om het programma
te starten druk je de ingestelde toetsencombinatie in, in dit geval CTRL + ALT + 6.
Wel even onthouden welke toetsencombinatie men bij welk programma heeft ingesteld.

De CalCuluS maart / april 2011
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MET HET KABELTJE.
De camera wordt met een usb-kabel aangesloten op de computer. Als de verbinding is gemaakt, zet dan de camera aan. Normaal gesproken zal de computer de camera detecteren en vragen wat u wilt doen.
Het kan ook zijn dat u de bijhorende programmatuur van de camera hebt geïnstalleerd. In dat geval zal dit programma automatisch worden opgestart als de camera met de pc verbonden is. U
volgt dan de instructies van het programma.
Windows biedt de mogelijkheid om de foto’s van de camera naar
de computer over te brengen. Als de camera is aangesloten, verschijnt het venster Automatisch afspelen. Klik in dit venster
op Map en bestanden weergeven. De Verkenner wordt geopend. In de linkerkolom van de Verkenner onder Deze computer ziet u de camera vermeld staan, vaak met naam en toenaam. Klik op de cameranaam en rechts verschijnen de foto’s
die op de camera zijn opgeslagen. Selecteer de foto’s met de linker muisknop en klik in het menu op Bewerken en Naar map
kopiëren. Selecteer de map en klik op Kopiëren.
LET OP: Gebruik niet de optie Naar map verplaatsen want
mocht er iets fout gaan dan bent u alle foto’s kwijt. Gebruik
daarom de optie Kopiëren, mocht er dan iets fout gaan dan
staan alle foto’s nog op het origineel. Zijn de foto’s verplaatst
naar de goede map doe ze dan verwijderen vanaf het geheugenkaartje.
MET EEN CARDREADER.
Een cardreader is een apparaatje waar het geheugenkaartje van
de camera in geplaatst kan worden. De meeste cardreaders kunnen meerdere typen geheugenkaartjes lezen. U haalt het kaartje
uit de camera en plaatst het in de cardreader. Een cardreader
kan zowel in- als extern worden aangesloten. Intern heeft als
voordeel dat u geen kabeltje meer nodig hebt. De aangesloten
cardreader wordt herkend als een extern geheugen. Het uitlezen
van de foto’s gaat ook het beste met de Verkenner.
Veel laptops hebben wel een
mogelijkheid voor geheugenkaartjes maar meestal passen
niet alle geheugenkaartjes en
moet men toch gebruik maken
van een cardreader.
De CalCuluS maart / april
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HET GEBRUIK VAN EXTERNE OPSLAG.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Soms wilt u uw foto’s aan familie, vrienden of kennissen laten
zien. Het is dan handig om de foto’s op een extern geheugen
mee te kunnen nemen.
Er zijn echter verschillende vormen van externe media.
EXTERNE HARDE SCHIJF.
U kunt gebruik maken van een externe harde schijf, waar u alle
bestanden opslaat en bewaart in plaats van op de harde schijf
van de computer. Het voordeel van een externe harde schijf is
dat u deze kunt koppelen aan een pc of laptop, deze externe
schijf kunt u heel makkelijk meenemen of opbergen. De externe
schijven zijn tegenwoordig heel compact.
De werking is hetzelfde zoals hieronder beschreven bij de usbstick.
USB-STICK.
Als u documenten of foto’s van uw pc wilt meenemen, kunt u die
bijvoorbeeld op een usb-stick plaatsen. Zo’n stick is veel kleiner
dan een externe harde schijf en is daardoor gemakkelijker mee
te nemen. Nadeel is wel dat de usb-stick veel minder geheugencapaciteit heeft. Meestal is het wel voldoende om enkele duizenden foto’s op te zetten. Een usb-stick werkt als volgt:
Sluit de usb-stick aan op uw computer, open de verkenner, zoek
het document, de foto of de map op die u op de stick wilt plaatsen en selecteer deze. Klik in Bewerken op Naar map Kopiëren of Naar map verplaatsen. Selecteer de betreffende map
en klik op kopiëren. Als u iets op de usb-stick heeft staan en dat
wilt u overbrengen naar de computer, gaat dit vrijwel op dezelfde manier.
LET OP: als u iets verwijdert van een usb-stick gaat het niet
eerst naar de Prullenbak, maar wordt het direct verwijdert.
GEHEUGENKAARTJE.
Er zijn kaartjes in verschillende afmetingen en met verschillende
geheugencapaciteit, Aan de zijkant zit meestal een schuifje
waarmee het kaartje op slot gezet kan worden. Dat voorkomt
dat abusievelijk gegevens op het kaartje worden gewist. Zo
voorkomt u ook dat u tijdens het lezen van het kaartje per ongeluk gegevens van het kaartje verwijdert.
Er zijn twee mogelijkheden om gegevens van de camera naar de
computer over te brengen, met een kabeltje dat met de camera
is meegeleverd of met een cardreader.
De CalCuluS maart / april
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Geachte Leden,
Op donderdag 24 maart 2011 hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering in Gemeenschapshuis De Robijn gelegen Molenweg 3 te
Swalmen.
De vergadering begint om 20.00 uur (alleen toegang met ledenpas).
AGENDA
1.
Opening / Mededelingen door de voorzitter.
2.
Verslag vergadering 26-03-2010 (zie CalCuluS mei/juni 2010).
3.
Verslag secretaris.
3a. Verslag penningmeester.
4.
Wijziging Statuten artikel 18 lid 2.
5.
Dechargering penningmeester en bestuur.
6.
Benoeming kascontrolecommissie.
PAUZE
7.

8.
9.

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend is:
Piet Raeven
Herkiesbaar (Penningmeester)
Rondvraag.
Sluiting.

Uit het huishoudelijk reglement:
Artikel 2. Bestuursverkiezing.
1.
Voor de invulling van een vacature kunnen, zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld.
2.
Kandidaatstelling door de leden gebeurt door schriftelijke opgave van naam en adres van gestelde kandidaat aan het bestuur en is voorzien van een door de kandidaat ondertekende
bereidverklaring om bij de verkiezing de vacature te vervullen.
Deze opgave moet minimaal 48 uur voor de aanvang van de
vergadering bij de secretaris, Kelly Koolen, Prinses Margriet
straat 34 6071 EZ Swalmen, zijn.
De verslagen met betrekking tot de vorige vergadering liggen
voor een ieder ter inzage vanaf 19.30 uur.
Het Bestuur
De CalCuluS maart / april
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INGEZONDEN BRIEF.

TIPS.

Beste leden,

AppRemover.

Afgelopen jaar ben ik voor het eerst lid geworden van de computerclub. Mijn moeder is al jaren lid en Kevin is ook een onderdeel
van jullie bestuur. Ik kreeg via Kevin te horen dat er te weinig
bestuursleden waren.
Ik heb mij opgegeven om bestuurslid te worden. Tijdens de jaarvergadering is besloten dat ik een geschikte kandidaat was om
plaats te nemen in het bestuur. Ik vind het leuk om te doen en
verzorg ook regelmatig een thema-avond. De avonden dat ik er
niet ben, ben ik onderweg voor mijn werk. Ik werk bij Stichting
OWG, wij ontwikkelen software voor het basisonderwijs.
Tijdens de jaarvergadering viel mij de enorme onrust op. Ik zat
niet ver van het bestuur af en kon de vergadering zeer slecht
volgen. Het leverde een irritatie bij mij op, omdat ik niet gewend
ben dat ik zo moet vergaderen.
De enorme onrust zorgt ook bij het bestuur voor problemen,
aangezien je tijdens het notuleren niet goed kunt verstaan wat
er gezegd wordt door het bestuur zelf, maar ook door de leden.
Ik hoop dat het de volgende vergadering rustiger is, zodat de
vergadering op een rustige manier kan verlopen!

Antivirusprogramma’s zijn met de normale deïnstallatieprocedure
via het configuratiescherm lastig te verwijderen. Doordat de
meeste beveiligingspakketten zich diep in het systeem wortelen,
blijven er regelmatig resten achter. Dankzij het freeware programma AppRemover wist u alsnog probleemloos alle data.
Om virusscanners volledig van uw systeem te verwijderen, bieden enkele fabrikanten van beveiligingsproducten specifieke verwijdertools aan. Onder andere Symantec, McAfee, Kaspersky
en G-Data stellen een dergelijke service via hun websites beschikbaar, omdat de resten van hun producten moeilijk zijn te
verwijderen via de normale weg. Gebruikt u meerdere beveiligingsprogramma's of hebt u geen zin om een verwijdertool op de
website van de fabrikant te zoeken? Installeer dan AppRemover, daarmee ontdoet u zich gemakkelijk van de meeste bekende antivirusproducten. Onder meer de programma's van AVG,
Avast, Avira, BitDefender, ESET, F-Secure, Kaspersky,
McAfee, Norman, Panda, Symantec en Windows live OneCare worden ondersteund. De werking van de freeware is kinderlijk eenvoudig. Een voordeel is dat er geen installatie vereist
is, u kunt het exe-bestand direct starten. U bepaalt eerst of het
de bedoeling is om de volledige software te verwijderen of de
resten van een eerdere, mislukte, deïnstallatie op te ruimen.
Na een korte scan worden er één of meer antivirusprogramma's
gedetecteerd. U selecteert de juiste
titel(s), zodat het na een laatste
waarschuwing definitief wordt verwijdert. Ten slotte herstart u de
computer om het proces te voltooien. Omdat er elk jaar nieuwe versies van de beveiligingsproducten
verschijnen, wordt AppRemover
regelmatig bijgewerkt.
Het programma is te downloaden
bij: www.appremover.com

Groetjes
Kelly Koolen.
RESERVEER DONDERDAG 24 MAART
Algemene Leden Vergadering.
Aanvang om 20.00 uur.
GPS NIET ALLEEN IN DE AUTO.
Het vinden van de juiste route is niet alleen handig in de auto
maar ook fietsers en wandelaars worden tegenwoordig goed op
weg geholpen. Je hebt hier niet eens een navigatieapparaat voor
nodig. Met een smartphone en bijbehorende apps kom je al een
heel eind. Zo is Google Maps uitgerust met Walking Navigation
voor Android-telefoons en gebruiken Iphoners de app Mobilenavigator. Deze is intussen ook uitgebreid met voetgangersnavigatie. Nokia heeft sinds jaar en dag de Ovi-kaarten.
De CalCuluS maart / april
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DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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ICONEN IN WINDOWS 7.

STARTPAGINA’S INSTELLEN.

De Iconen in Windows 7 zijn fraaier dan de pictogrammen van
eerdere Windows versies, maar sommige gebruikers vinden ze
nog steeds te saai.
Als u echt iets aparts wilt proberen, is 7Conifier de moeite
waard. U vindt het op http://wronex.deviantart.com.
Het programma verandert het uiterlijk van de iconen en geeft ze
een minimalistisch en origineel gezicht. Bij het eerste gebruik
dient u een standaard iconenpakket aan te maken (Default
package) waarin uw huidige pictogrammen worden opgeslagen,
zodat u altijd terug kunt keren naar de standaardsituatie. Kies
vervolgens een iconenpakket uit de linkerkolom, waarna een
voorbeeldweergave wordt getoond. Activeer de iconen door op
de knop Apply te drukken en herstart vervolgens uw computer
om de aanpassingen zichtbaar te maken. De website van de makers is allesbehalve overzichtelijk. Om 7Cinifier te vinden, kunt
u het beste de zoekfunctie gebruiken, die boven in beeld staat.
Download het Zip-bestand, pak de inhoud uit en start 7Conifier
door dubbel te klikken op het bestand 7Conifier.exe.
Als u terug wilt keren naar de oorspronkelijke toestand, start u
7Conifier op en kiest u in het menu Tools voor Restore default icons (standaardiconen herstellen). Als u vervolgens uw
computer opnieuw opstart, zijn de originele Windows 7 iconen
weer terug.

De pagina die na het starten van de browser automatisch geopend wordt heet de startpagina. Tegenwoordig is het mogelijk
om meerdere startpagina’s in te stellen.
Handig als je meteen de meest gebruikte websites wilt bezoeken.

OFFICE 2003.
Er zijn nog altijd volop mensen die weigeren om hun oude Office
2003 (of ouder) vaarwel te zeggen omdat ze opzien tegen een
overstap naar editie 2007 of 2010.
Zoals u weet heeft Microsoft voor versies vanaf 2007 in zijn oneindige wijsheid besloten de gebruikersinterface geheel overhoop
te halen, tot grote ergernis van iedereen die tot dan toe de weg
in de menu’s feilloos wist te vinden.
Voor wie nog altijd gruwt van het lint is er UBitMenu.
Deze installeert een nieuw tabblad in uw Office-linten genaamd
MENU en daarin vindt u op de gebruikelijke plek al uw favoriete
functies terug.
Een Nederlandse versie van UBitMenu is te vinden op:
www.ubit.ch/software/ubitmenu-languages
De CalCuluS maart / april

2011

Pagina 12

Maak je gebruik van Internet Explorer dan voer je de volgende
stappen uit: open de websites die je als startpagina wilt instellen, elk in een apart tabblad. Klik op Extra en Internetopties.
Open het tabblad Algemeen. Klik op de knop Huidige gebruiken in het kader onder startpagina. Klik op de knop Ok.
Firefox gebruikers voeren de volgende stappen uit: open de
websites die je als startpagina wilt instellen, elk in een apart tabblad. Klik op Extra en Opties. Open het tabblad Algemeen. Klik
op de knop Huidige pagina’s gebruiken in het kader Opstarten. Klik op Ok om het venster te sluiten.
Maak je gebruik van Chrome, volg dan deze stappen: open de
websites die je als startpagina wilt instellen, elk in een apart tabblad. Klik op Google Chrome aanpassen en beheren (dit is de
steeksleutel) en Opties. Open het tabblad Basisinstellingen.
Selecteer de optie Open de volgende pagina’s in het kader
Wanneer Google Chrome start. Klik op de knop Huidige gebruiken en klik op de knop Sluiten.
TOOLBARS IN INTERNET EXPLORER UITZETTEN.
De hoeveelheid werkbalken die je aan Internet Explorer kunt
toevoegen, groeien gestaag.
Wanneer je al deze toolbars zou installeren, blijft er voor het bekijken van websites weinig ruimte over.
De overbodige toolbars verwijder je op de volgende manier:
Ga naar Extra en kies Werkbalken. Je ziet nu een lijst van geinstalleerde werkbalken. De werkbalken die zichtbaar zijn hebben een vinkje voor de naam staan. Klik op de naam van de
werkbalk en het vinkje verdwijnt.
Klik eventueel op Uitschakelen als je dit gevraagd wordt. Deze
werkbalk wordt nu niet meer getoond op het scherm.
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GRATIS SOFTWAREBUNDEL.
FreeApps, de belangrijkste freeware in een pakket.
Met FreeApps haalt u in een keer alle belangrijke freeware binnen, waarbij u zelf uiteraard aangeeft welke software u wilt installeren. Bovendien houdt FreeApps bij of alle freeware op uw
computer nog wel bij de tijd is.
Zodra u www.freenew.net bezoekt, krijgt u een lange lijst met
de populairste freeware voorgeschoteld. Diverse programma’s
zijn al aangevinkt. Als u graag zelf bepaalt wat u installeert, klikt
u op Clear all om de standaardselectie te wissen.
De lijst is onderverdeeld in categorieën als Anti-Virus & Firewall
(beveiliging), Browsers (web-browser), Imaging (fotobewerking)
en Compression & Backup (compressie en reservekopie).
Vink de programma’s aan die u wilt hebben. De selectie kunt u
later vanuit het programma aanpassen. De geselecteerde
programma’s verschijnen in een lijst onder My list en ze worden
gebundeld in FreeApps. Installeer het programma via de knop
Get installer. Na de installatie start FreeApps op en verschijnt
het als een icoontje met een F in uw systeemvak, rechtsonder in
beeld naast het Windows-klokje.
Dubbelklik op de zojuist beschreven F om FreeApps te starten.
Dit kan vooral de eerste keer even duren, wacht dus geduldig af.
FreeApps vraagt waar u de downloads wilt installeren.
Laat de voorgestelde
locatie (c:\Program
Files\FreeApps)
ongewijzigd en bevestig met de knop
Install.
In
het
volgende
scherm vraagt FreeApps of het programma zichzelf mag
opstarten met Windows. Dit is niet nodig, verwijder dus het
vinkje bij Execute at
Windows Startup.
Het is eenvoudig om FreeApps in de toekomst te gebruiken via
de snelkoppeling in uw startmenu.
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Het hoofdscherm van FreeApps is onderverdeeld in tabbladen
waarvan Freeware, Updates en Status de belangrijkste zijn.
Klik op Status en vervolgens op Start download om de freeware
verzameling binnen te halen en te installeren.
Het installatieproces verloopt nagenoeg automatisch.
Freeware updaten.
Als u later nog meer programma’s wilt ontdekken die u met
FreeApps kunt binnenhalen, kijk dan in het tabblad Freeware
of bezoek de website www.frenew.net.
Een van de beste functies van FreeApps is het bijwerken van
reeds geïnstalleerde gratis programma’s. FreeApps zoekt deze
automatisch op uw computer, u hoeft ze dus niet per se via
FreeApps geïnstalleerd te hebben. U vraagt de lijst op via tabblad Updates. Achter de programmanaam vindt u Current version (huidige versie) en New version (de laatste versie op internet). Indien de versienummers van elkaar verschillen, kunt u
het programma aanvinken. Zodra u op de knop Update klikt,
wordt de oude versie verwijderd en de nieuwe versie automatisch geïnstalleerd. FreeApps biedt een gratis registratie voor
terugkerende gebruikers. Deze optie is overigens niet vereist om
het programma te gebruiken.
PROGRAMMA’S VERWIJDEREN.
Het onderdeel Programma’s of Software in uw configuratiescherm toont een overzicht van alle geïnstalleerde programma’s.
De software in de lijst kunt u vervolgens met twee muisklikken
verwijderen. Het kan tijdrovend zijn als u op deze manier meerdere programma’s wilt verwijderen, want u kunt deze procedure
uitsluitend voor een programma tegelijk uitvoeren.
MyUninstaller dat te downloaden is op www.nirsoft.net doet
nagenoeg hetzelfde als de standaardprocedure via uw configuratiescherm, maar werkt een stuk sneller. Klik met rechts op een
programma in de lijst en kies Uninstal selected software om
de deïnstallatieprocedure uit te voeren.
U kunt meerdere programma’s gelijktijdig verwijderen. Als dit
toch een probleem geeft, maakt de deïnstallatieprocedure hier
zelf melding van en moet u even wachten tot een ander proces
is afgerond. Door dubbel te klikken op een programma in de lijst
krijgt u een volledig overzicht van de gegevens die over de software bekend zijn.
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