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
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Kerkstraat 17
6042 LK Asenray-Roermond
Tel. 0475-691397
Fax.0475-691897
E-Mail: info@spa-roermond.nl
Website: www.spa-roermond.nl

Voor al uw softsoft- en hardware !!
— Spel
— Zakelijk
— Educatief

Computers —
Onderdelen —
Printers —

Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen.
DAGELIJKS GEOPEND VAN 13.00 - 20.30 UUR.
ZATERDAGS VAN 10.00 - 16.00 UUR.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di / Vr. 10.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur
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GRATIS SOFTWARE.

Colofon

PDF READER.
Lijkt het je leuk om pdf’s op een andere manier te bekijken, bijvoorbeeld als een tijdschrift, probeer dan Soda PDF 3D Reader. Op het tabblad View kies je de optie =3D View om virtueel door een pdf te bladeren.
Dit is vooral leuk als je digitale comics leest, cbr- en cbzbestanden. Overigens kun je in die modus gewoon in- en uitzomen.
Naast de 3D weergave biedt Soda PDF 3D Reader alle functies
die je van een pdf reader mag verwachten. Het is dus een volwaardige vervanger van Adobe Reader, maar dan met wat leuke
extra functies. Let bij de installatie op dat je geen ongewenste
software mee installeert.
TIP. Als je het programma na het installeren registreert, worden
er handige functies zoals het creëren van pdf’s vanuit MS-Office
aan het programma toegevoegd.
Downloaden via: http://sodapdf.com/products/free-pdf-reader

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
26e Jaargang Maart / April 2013
Verspreiding:
Mevr. Munnichs

Oplage:
110 Exemplaren

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl
Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

Arno Cretz

MALWAREBYTES ANTI-MALWARE.
Zelfs het beste antiviruspakket biedt geen 100 procent bescherming. Als je twijfelt of je pc toch is besmet, kun je een tweede
expert raadplegen.
Malwarebytes Anti-Malware is een van de beste alternatieven.
Omdat het programma alleen draait als je het zelf start. Hoef je
niet bang te zijn dat het je systeem vertraagt.
Maak tijdens de installatie het vakje voor Anti-Malware PRO
leeg om meteen met de gratis versie te starten. Selecteer op het
tabblad Scanner de Snelle Scan en klik op Scan voor een controle. Als er iets verdachts wordt gevonden, herhaal je een Volledige scan totdat je pc schoon is.
TIP. Vergeet niet om de volgende keer voor aanvang eerst de
database bij te werken via het tabblad Update en de knop Controleer op updates.
Downloaden via: http://www.malwarebytes.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
De CalCuluS maart / april
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Computer/Printer:
PC / Brother

CLUBAVONDEN
7
4
2
6
5
3

maart
april
mei
juni
september
oktober

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Swalmen

IN DIT BOEKJE OP PAGINA:
5.
Een nieuwe voorzitter gezocht.
7.
Uitnodiging Algemene
denvergadering.

Le-

Ledenvergadering.
21

maart

2013

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

10.
Politie virus verwijderen.
14.
Het gevaar van cookies.
16.
Gratis software.
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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.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
Het bestuur van de Computer Club is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is toch niet zo dat deze er niet zijn want dan
worden het donkere jaren voor een gezonde vereniging.
Mochten er dan toch nog mensen zijn die dat willen voorkomen
laat deze zich dan even melden bij een van de bestuursleden.
Veel werk is het niet en een zware taak al helemaal niet, maar
ze moeten er wel zijn.
Ook zijn we altijd nog op zoek naar enkele mensen die mee willen helpen bij het maken van het clubblaadje en eventueel bij
het vernieuwen en bijhouden van de internetsite.
Veel kennis is hiervoor niet nodig alleen maar wat vrije tijd.
Het is tegenwoordig gemakkelijk om bestanden uit te wisselen
via internet, dus bijna alles kan thuis gedaan worden.
Gaarne reacties.
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 maart / april
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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.

LEUKE INTERNETSITES
Zit je in de kou op het station te wachten op een trein die maar
niet komen wil? Op http://kubus.mailspool.nl/spoorkaart
zie je waar de trein blijft.
Toeristische websites zijn er te kust en te keur, maar op de site
http://www.lekkerweg.nl is alles overzichtelijk bij elkaar geplaatst.
Op http://www.gratiscursus.be staan heel veel beschrijvingen met tekst en uitleg hoe we met diverse programma’s kunnen werken.
Op de site http://www.flightradar24.com kun je heel veel
vliegbewegingen over de hele wereld bekijken.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS maart / april

2013
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GRATIS SOFTWARE.

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

ZONEALARM.
Een antivirusprogramma en een firewall behoren tot de standaarduitrusting van je computer. Met ZoneAlarm Free 11.0 haal
je deze bescherming gratis in huis.
Kies voor Custom installation om te voorkomen dat de instellingen van je browser worden veranderd. Voor een gevorderde
gebruiker zijn er voldoende instellingen die hij kan aanpassen.
Omdat de standaard instellingen prima voldoen, is ZoneAlarm
Free ook voor beginners een uitstekende keuze. Overigens is het
nog steeds mogelijk om alleen de firewall te gebruiken, zoals je wellicht van
ZoneAlarm gewend bent.
TIP. Zorg ervoor dat je met internet
verbonden bent, want ZoneAlarm zal
de recentste installatiebestanden
downloaden, bij elkaar zo’n 75 Mb.
Downloaden via:
http://www.zonealarm.eu

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.
BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;

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

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

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

VERLOREN FOTO’S HERSTELLEN.
Stel, je verwisselt per ongeluk twee mappen en voor dat je het
weet ben je de fotoverzameling van de laatste vakantie of van
het feestje van afgelopen weekend kwijt.
Die wil je natuurlijk terug.
Met de nieuwste versie van Digicam Photo Recovery gaat dat
heel gemakkelijk. Na de installatie start je het op en klik je op de
knop Recover. Navigeer naar de map of de schijf waar je zojuist
de foto’s hebt weggegooid. Klik op Ok en het programma vraagt
je waar de herstelde foto’s opgeslagen moeten worden. Kies een
locatie en klik weer op Ok. Als alles meezit, heb je de verdwenen
foto’s al snel terug.
TIP. Wees snel.
Het programma behaalt de beste
resultaten als je het direct na het
verwijderen van de foto’s gebruikt.
Downloaden via:
http://www.aliensign.com
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VOORZITTER.
In dit boekje sta ik voor de laatste keer als voorzitter vermeld.
Na 25 jaar vind ik het genoeg en mag iemand anders het gaan
doen. Wie die iemand anders is dat is voor mij nog een raadsel
en evenzeer voor jullie. Aangezien het kort dag is, nog maar drie
weken dan is de Algemene Ledervergadering. Ik hoop dan ook
dat er ergens tussen de leden een nieuw toekomstig bestuurslid
zit wat die taak op zich wil nemen.
Het worden anders donkere dagen voor de Computer Club.
Hebben jullie een geschikte kandidaat op het oog, praat er met
anderen over, misschien lukt het.
Veel succes.
Arno Cretz.
NIEUWE CONSUMPTIEPRIJZEN.
Zoals jullie al op de clubavond van februari hebben gezien zijn
de consumptieprijzen verandert omdat de Stichting ook de prijzen heeft verhoogt.
Wij proberen de prijzen zo laag mogelijk te houden want de
Computer Club hoeft er niet aan te verdienen maar wil er ook
niet aan bij leggen.
De CalCuluS maart / april
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OPERA TURBO.
In het rijtje Firefox, Safari en Chrome wordt de alternatieve
browser Opera vaak vergeten. Opera is een oud gediende, maar
bij een grote groep mensen nog steeds populair. De browser
heeft een unieke functie die het de moeite waard maakt om
Opera te proberen. Linksonder in beeld kunt u Opera Turbo functie inschakelen. Hiermee wordt een
website via een tussenserver (proxy)
geladen. De pagina verschijnt sneller
op uw scherm, zelfs met een trage
(re) internetverbinding. Hierbij worden servers van uw internetaanbieder overgeslagen. Een bijwerking
van Opera Turbo is dat geblokkeerde
websites, zoals de Pirate Bay, toegankelijk blijven.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Computer Club Swalmen

Nieuwe wetgeving
Om dit probleem aan te pakken, is er op Europees niveau wetgeving afgesproken. Websites die cookies gebruiken, moeten de
gebruikers daarvoor op een duidelijke manier waarschuwen. In
Nederland is de wet zelfs nog strenger, bedrijven moeten jou om
toestemming vragen voordat er cookies geplaatst mogen worden
op jouw pc.
Zonder toestemming geen cookies, is althans de theorie.
In de praktijk is dat echter niet zo eenvoudig, want veel websites
plaatsen de cookies niet zelf. De enige manier om zeker te weten
dat er geen cookies worden gebruikt, is door alle samenwerking
met Amerikaanse bedrijven van je site te weren. Dat betekent
dus ook, dat je geen advertenties van Google meer kunt laten
zien. En dat is voor veel websites nu net waar ze veel geld mee
verdienen.
Webmasters die afhankelijk zijn van deze advertenties staan dus
voor een lastige keuze, de nieuwe wet naast zich neer te leggen
of de website alleen toegankelijk maken voor mensen die cookies accepteren. Veel bedrijven kiezen voor de eerste optie. Ze
plaatsen wel een waarschuwing, maar laten verder alles bij het
oude. Websites die zich wel aan de wet houden, zoals de sites
van de publieke omroep, zijn alleen te bezoeken nadat je de cookies accepteert.
Is de remedie
erger
dan
de
kwaal?
De gedachte achter
de nieuwe wetgeving was nobel,
zorg dat bedrijven
duidelijk zijn over wat ze met jouw informatie doen en zorg dat
de consument de keuze krijgt om al dan niet gebruik te maken
van deze techniek. De praktijk blijkt echter weerbarstiger.
De enige keuze die je als consument hebt gekregen is, graag of
niet. Als je niet akkoord gaat, kun je veel websites immers niet
meer bekijken. In ruil voor deze nepkeuze zitten we wel opgescheept met lelijke banners en waarschuwingsvensters op veel
websites. Misschien moeten we ons afvragen of in dit geval het
middel niet erger is dan de kwaal.
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WAT IS HET GEVAAR VAN COOKIES?

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op steeds meer websites zie je waarschuwingen over het gebruik van cookies. De sites van de Publieke Omroep zijn zelfs
alleen te bezoeken wanneer je een melding over het gebruik van
cookies accepteert. Dit is allemaal het gevolg van nieuwe wetgeving. Maar wat is nu eigenlijk het probleem?

Geachte Leden,
Op donderdag 21 maart 2013 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).

Op steeds meer websites zie je ze verschijnen, waarschuwingen
over cookies en het gevaar dat deze zouden vormen voor je privacy. Die waarschuwingen mogen dan nieuw zijn, de cookies zelf
zijn dat zeker niet.
Al sinds 1995 ondersteunt Internet Explorer deze techniek.
Sindsdien is er eigenlijk weinig veranderd aan het gebruik van
cookies. Daarom lijkt het op zijn minst wat vreemd dat er nu zo
veel ophef is over deze kleine tekstbestandjes.

AGENDA
1.
Opening / Mededelingen door de voorzitter.
2.
Verslag vergadering 22-03-2012 (zie CalCuluS mei/juni 2012).
3.
Verslag secretaris.
3a. Verslag penningmeester.
4.
Dechargering penningmeester en bestuur.
5.
Benoeming kascontrolecommissie.

Wat zijn cookies?
Om te weten waar de ophef over gaat, is het handig om te weten hoe cookies werken. Het zijn kleine tekstbestandjes, die door
een website op je computer worden geplaatst. De volgende keer
dat je dezelfde site bezoekt, wordt het bestandje uitgelezen en
op die manier weet de website wat je de vorige keer hebt gedaan. Op die manier kan de site jouw persoonlijke gegevens onthouden, zoals welke berichten je al gelezen hebt of welk achtergrondthema je hebt
ingesteld. Hartstikke handig, dus.
Het probleem zit
niet zozeer in deze
cookies, maar in de
cookies van andere
partijen. Als een website bijvoorbeeld advertenties laat zien van
Google, dan kan Google ook een cookie op je pc plaatsen. Als je
vervolgens naar een andere website gaat waar ook Googleadvertenties staan, dan wordt die cookie weer uitgelezen. Er zijn
enkele grote internetbedrijven, zoals Google, die op die manier
op erg veel websites actief zijn. Deze bedrijven kunnen je dus
als het ware volgen terwijl jij lekker over het web surft, en dat is
niet goed voor je privacy.
De CalCuluS maart / april
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PAUZE
6.

7.
8.

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend is:
Herkiesbaar
Kelly Koolen
Arno Cretz
Niet herkiesbaar
Rondvraag.
Sluiting.

Uit het huishoudelijk reglement:
Artikel 2. Bestuursverkiezing.
1.
2.

Voor de invulling van een vacature kunnen, zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld.
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, Slabberskamp 26
6071 HJ Swalmen zijn.
De verslagen met betrekking tot de vorige vergadering liggen
voor een ieder ter inzage vanaf 19.30 uur.
Het Bestuur
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ALTERNATIEVEN.

STARTMENU IN WINDOWS 8

De Online bestandskoerier www.wetransfer.com is zo populair
dat we vergeten dat er alternatieven zijn om grote bestanden
van A naar B te krijgen. Het uiterlijk van Wetransfer blijft onovertroffen, maar voor wie meer functies nodig heeft, zijn collega
koeriersdiensten de moeite waard om te proberen.

Het klassieke startmenu van Windows 8 heeft plaatsgemaakt
voor een groot startscherm. Het start menu is zelfs verdwenen
uit de bureaubladomgeving. Er is geen verborgen instelling genaamd, toon startmenu, maar met Classic Shell krijgt u het
startmenu weer terug.
Als u in Windows 8 uw bureaublad opent via de tegel Bureaublad vindt u op de plek waar voorheen de startknop stond een
snelkoppeling naar Windows Verkenner. Het startmenu is niet
terug te halen met instellingen in het besturingssysteem, u hebt
hier een programmaatje voor nodig. Het kan met enige inspanning met het gratis Classic Shell. We beschrijven hier de stappen die nodig zijn om uw startmenu gratis terug te krijgen.
Download Classic Shell via http://classicshell.sourceforge.net en
installeer het. Na installatie hebt u een startmenu terug, maar er
zijn nog enkele aanpassingen wenselijk.
Klik met rechts op de startknop en kies Instellingen. Activeer
All settings om alle tabbladen weer te geven. De Nederlandse
taal, te vinden via het tabblad Language, lijkt goed te werken.
Ga naar het tabblad Start menu style en kies uw vormgeving.
De vormgeving Windows Vista Windows 7 komt het dichts in
de buurt van het bekende startmenu uit Windows 7. Klik op de
startknop om te kijken of de vormgeving u bevalt. Zoals u ziet
zijn de standaardsnelkoppelingen naar uw documenten, foto’s,
configuratiescherm en knop Afsluiten aanwezig zoals u gewend
bent uit eerdere Windows versies.
De Windows-toets speelt een centrale rol in Windows 8. Door er
op te drukken, schakelt Windows 8 tussen het startscherm en
een programma of app. In voorgaande Windows versies activeerde de Windows-toets het startmenu. Deze functie is hersteld
met Classic Shell, maar niet wenselijk als u optimaal gebruik wilt
maken van Windows 8. Open de instellingen van Classic Shell en
ga naar Basic settings. Hier kunt u bij Windows key opens
aangeven wat er moet gebeuren als de toets wordt ingedrukt.
De optie Windows Start Screen is aan te bevelen. Een belangrijke instelling vindt u helemaal onderaan in het tabblad Basic
settings. Hier is de optie Skip metro screen actief. Verwijder
het vinkje als u wilt dat Windows opstart met het nieuwe Windows 8 startscherm. Laat het vinkje actief als u Windows 8 liever
opstart met de klassieke bureaubladomgeving.

http//ge.tt
Bij Ge.tt kunt u 250 Mb versturen en houdt
u eenvoudig de controle over het te verzenden bestand. U kunt het bestand verwijderen, ziet hoe vaak het gedownload is, kunt
zelf de downloadlink doorsturen of dit vanuit
Ge.tt doen. Voor de terugkerende gebruiker
is een gratis registratie handig, u kunt dan
tot 2 Gb versturen.
www.jetbytes.com.
Jetbytes werkt vanuit uw browser en
zonder tussenserver waar uw bestand
tijdelijk wordt bewaard. Zo bent u er
zeker van dat uw bestand niet ergens
rondzwerft op internet.
Surf naar www.jetbytes.com, kies het
bestand dat u wilt versturen en u krijgt een downloadlink. Deze
stuurt u zelf naar de ontvanger, waarna het bestand via een
eenmalige P2P verbinding wordt verstuurd.
www.dropbox.com
Het delen van bestanden vanuit
Dropbox is een minder bekende
functie van de gelijknamige dienst.
Het werkt vanaf uw Dropbox account via www.dropbox.com, maar
ook vanuit de Dropbox map op uw
computer.
Klik met rechts op een bestand dat u
wilt verzenden en kies Dropbox/Get Link. De ontvanger kan
een bestand downloaden of direct bewaren in zijn/haar Dropbox.
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16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

Ga met de pijltjestoetsen naar Removable Devices en
klik op Enter. Met Enter bevestig je, ook in de volgende
schermen, steeds je keuze, en ga door naar het volgen de
scherm.
Er verschijnt een welkomscherm van AVG. Enter.
De installatie begint. AVG zal ook de internet aansluiting
activeren. Als je verderop vastloopt omdat er geen internetverbinding is, en je hebt WIFI, sluit de computer dan
aan op internet via een vaste lijn.
Bij de User agreement (gebruikersovereenkomst) kun je
naar beneden scrollen met de pijltjestoetsen, en bevestigen.
Er wordt nu gevraagd of je de nieuwste update van AVG wil
ophalen. Kies Yes.
Kies Update from the internet.
Kies Priority 2: Virus database update.
De update wordt geïnstalleerd. Klik op een willekeurige
toets als het gereed is.
Je komt nu terug in het update menu. Ga met de rechter
pijltoets naar Return.
Kies Configure and run on-demand scan.
Kies Scan selected volumes.
Kies nu je harde schijf in de lijst met volumes.
Kies Scan inside archives en bevestig.
De computer wordt nu gescand op malware en virussen.
Klik op een willekeurige toets als het gereed is.
Je krijgt een melding als er iets is gevonden.
Kies Handle all infectedfiles seperately.
Je krijgt nu de geïnfecteerde bestanden te zien.
Kies Delete file and go to next one om de virussen te
verwijderen.
Er wordt om een bevestiging gevraagd. Kies overal Yes.
Als alle geïnfecteerde bestanden zijn verwijderd kom je terugin het Scan Menu. Ga met de rechter pijltjestoets naar
Return.
Ga in het volgende scherm ook naar Return.
Ga in het hoofdmenu naar Exit en bevestig.
Haal de USB-stick uit de computer, en start opnieuw op.

Bron:
http://www.pepermunt.net/beveiliging/viruspolitie.html
De CalCuluS maart / april
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ACHTERHAAL JE PRODUCTSLEUTELS.
Wil je Windows of Office opnieuw installeren of upgraden naar
Windows 8, maar kun je de productsleutel nergens meer vinden?
Het piepkleine programma ProduKey graaft diep in het register
om de benodigde informatie te achterhalen. Het voorkomt dat je
opnieuw een dure licentie van het besturingssysteem of kantoorpakket moet aanschaffen als je de sleutel bent kwijtgeraakt.
Prettig is dat je ProduKey niet hoeft te installeren. Na een dubbelklik op ProduKey.exe verschijnt het programma al op je
scherm. Overigens is er ook een installatieversie beschikbaar,
maar dat maakt voor het gebruik verder niet uit. Let er wel op
dat je het juiste installatiebestand download. De makers stellen
namelijk een 32- en 64bit-versie beschikbaar. Verder kun je een
Nederlands taalbestand downloaden.
Het achterhalen van de productsleutels gaat erg gemakkelijk. Je
hoeft namelijk alleen maar ProduKey te openen en de gewenste
codes staan al voor je neus. Op onze testmachine haalde de
freeware probleemloos de licenties van Office 2010 en Windows
7 boven water. Uiteraard wil je de gegevens bewaren. Geen probleem, want je kunt ze als txt-, csv-, html- of xml-bestand opslaan. Vervolgens kun je de productsleutels uitprinten en op een
veilige plek bewaren. Als alternatief kopieer je de gegevens naar
een ander programma, bijvoorbeeld Word of Excel. Met
commando’s vraag je eventueel ook productsleutels op van andere Windows-systemen binnen hetzelfde netwerk.
ProduKey is een ideaal hulpmiddel om je duurbetaalde Windowsen Office-licentie te vinden, zodat je de software kunt hergebruiken. Als je bijvoorbeeld Windows 8 wilt uitproberen, is het verstandig om je oude Windows-licentie eerst veilig te stellen.
Mocht het nieuwe besturingssysteem niet bevallen, dan installeer
je probleemloos opnieuw de oude versie. De makers geven op de
website aan dat productsleutels van sommige Windows 7installaties niet in het register staan opgeslagen. Het programma
zal om die reden niet op iedere pc werken. Gelukkig vereist ProduKey geen installatie, waardoor de drempel erg laag ligt om de
freeware eens uit te proberen. Wel is het jammer dat het programma niet in staat is om licenties van andere softwarepakketten op te graven.
Het is te downloaden op: http://produkey.nl.softonic.com
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POLITIEVIRUS VERWIJDEREN.

Handleiding ransomware verwijderen.

Stap-voor-stap handleiding voor het verwijderen van
het politievirus, het Buma Stemra virus en andere
ransomware: kwaadaardige software die de computer
gijzelt en om 'losgeld' vraagt.

In deze handleiding wordt de besmette computer opgestart vanaf
een USB-stick. De infectie wordt opgespoord en verwijderd met
AVG Rescue Disk.
AVG is gratis te downloaden voor Windows 7, Vista en XP.

Wat is het politie virus?
Bij het politie virus gaat het om de ransomware Reveton.
Ransomware is kwaadaardige software die de computer gijzelt
en de eigenaar geld afhandig probeert te maken. Het politievirus
toont een informatiescherm met een melding dat er illegale bestanden zijn aangetroffen. Er zijn ook valse meldingen van
Buma/Stemra, de FBI en Anonymous in omloop. Bij al deze
ransomware wordt geld gevraagd om weer toegang te krijgen tot
de computer, bijvoorbeeld via Ukash of Paysafecard. Trap hier
niet in, de boodschap is afkomstig van oplichters, die na betaling
nog steeds toegang hebben tot de computer. Alleen een antivirusprogramma kan de computer weer schoonmaken.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ga op een niet-besmette computer naar:
http://www.avg.com/nl-nl/avg-rescue-cd-download
Je ziet nu verschillende bestanden om te downloaden. Voor
deze handleiding wordt het onderste bestand gebruikt:
Rescue CD (voor USB-stick).
Klik op Bestand opslaan. Laat het bestand opslaan op de
desktop.
Ga naar het bestand toe en dubbelklik erop. Er wordt een
map geopend.
Klik in het menu op Alle bestanden uitpakken.
Klik op Uitpakken.
Steek een USB-stick in de USB-poort. Er is minimaal 320
MB vrije ruimte nodig.
Ga naar de map met de uitgepakte bestanden en klik op
Setup.
Klik op Uitvoeren.
Er opent een venster met Select removable Drive.
Kies je USB-stick (gewoonlijk is dit F) en klik op Install.
Klik op OK als de installatie is voltooid.
Je kan deze computer nu afsluiten.
Steek de USB-stick in de besmette computer en (her)start
de computer.
Bij het opstarten is een kort menu te zien. Klik op F8 voor
Boot Menu. LET OP: op sommige computers zit het Boot
Menu onder een andere toets.

Voor wie is deze handleiding?
Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die het politie virus,
Buma Stemra virus of andere ransomware van een Windows
computer wil verwijderen.
Wat heb je er voor nodig?
Een USB-stick met minimaal 320 MB. En een niet-besmette computer met internetaansluiting om de antivirussoftware op te halen.
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