Computer Club Swalmen

DRUKWERK

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

0475-407120
0475-407121

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

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS
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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 16.00 - 20.00 UUR.
ZATERDAGS VAN 10.00 - 16.00 UUR.

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

Colofon

In de trein of bus kun je steeds vaker internetten via een gratis
hotspot. UPC gaat er voor zorgen dat het ook bij bushaltes mogelijk is. Nadat je inlogt op het bushokje, moet je wel eerst reclame bekijken voordat je vrij kunt internetten.
Er start een proef met vijf bushaltes in Eindhoven en Hilversum,
maar bij succes wordt het concept ook in de rest van Nederland
uitgerold.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
27e Jaargang Maart / April 2014
Verspreiding:
Business Post

Oplage:
100 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Probeer je ook wel eens vergeefs om een usb-stekker ondersteboven in de computer te steken? Door de rechthoekige vorm is
vaak niet snel te zien wat de bovenkant is. Daarom wordt de volgende versie van usb symmetrisch, zodat de stekker altijd past.
Dat scheelt weer dagelijkse frustraties.

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Bijna 11 miljoen Nederlanders maken gebruik van DigiD om zich
aan te melden voor overheidsdiensten. Omdat er met dit systeem veel wordt gefraudeerd, onderzoekt de overheid of er een
chipkaart geïntroduceerd moet worden die je kunt gebruiken bij
het inloggen. Inloggen moet hiermee veiliger worden, vergelijkbaar met het systeem wat al bij veel banken in gebruik is.

Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

De smartwatch heeft ervoor gezorgd dat studenten van een hogeschool in het Belgische Gent voortaan geen horloges meer
mogen dragen. De schoolleiding wil hiermee voorkomen dat studenten fraude plegen door te spieken op hun horloges met internetverbinding.
Normaal gesproken rijdt er een auto of motor van Google door
de straten om de beelden voor zijn dienst Streetview te schieten.
In Venetië was dat echter behoorlijk onhandig, vandaar dat men
een gondel heeft gebruikt. Het resultaat is dat je vanuit je eigen
omgeving een wandeling kunt maken langs deze stad met zijn
prachtige architectuur.
Steeds meer mensen gebruiken hun telefoon om online te winkelen. In de eerste helft van 2013 steeg de omzet van webwinkels met 67 procent, ten opzicht van de tweede helft van 2012.
Dit houdt in dat 2,3 miljoen Nederlanders een online aankoop
gedaan met de smartphone of tablet.
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Internet:
www.swalmencomputerclub.nl

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

CLUBAVONDEN
6
3
1
5

4

maart
april
mei
juni
juli
augustus
september

2014
2014
2014
2014
vakantie
vakantie
2014

Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.
De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
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TE LEEN.
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.
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. De beamer staat dan klaar.
BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Chris Eggels;
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.
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DIGITALE PLAKBRIEFJES.

TIPS.

Liever dan uw schermrand en
pc met memoryblaadjes vol
te plakken gebruikt u een
gratis tool als 7Sticky Notes. Download het programma
van
http://
www7stickynotes.com
De setup vergt slechts enkele
muisklikken en u beslist zelf
of u een echte installatie dan
wel een draagbare versie verkiest. Start u de tool voor de eerste
keer, dan krijgt u meteen wat uitleg, in de vorm van een plakbriefje. U vindt hier ook de standaard sneltoetsen terug. Zo kunt
u met de toetsencombinatie Win+Z een nieuw plakbriefje creëren. Standaard krijgt dat als titel automatisch de datum en de
tijd mee, maar een muisklik volstaat om dat aan te passen. Op
dezelfde manier voert u ook de eigenlijke boodschap in, waarbij
u handig gebruik kunt maken van het extra configuratievenster
naast het plakbriefje.
Van hieruit kunt u onder meer lettertype en –grootte, kleur en
transparantie instellen. Merk op dat u in dit configuratievenster
ook het tabblad Alarms aantreft. Hier stelt u in of u het plakbriefje tot een bepaald tijdstip wilt laten inslapen (lees, onzichtbaar maken). U geeft tevens aan of u bij het ontwaken een
alarmsignaal wilt horen en of er een ander commando moet worden uitgevoerd. Wat dat alarm betreft, u kunt vanuit hetzelfde
tabblad ook aangeven of u dat automatisch wilt herhalen.
7Sticky Notes bevat nog wel een paar handigheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk plakbriefjes in verschillende categorieën onder te brengen, hier desktops genoemd.
Dat kunt u vanuit de Notes Manager
(sneltoets Win+N).
In het linkerpaneel klikt u met de rechtermuisknop op Notes Desktops en kiest u
New Desktops, waarna u de nieuwe categorieën een naam geeft. Met de sneltoets
Win+V bladert u vervolgens door deze categorieën en kunt u in de geopende categorie nieuwe plakbriefjes aanmaken.

Automatisch uitvouwen.
Als je in Windows Verkenner door de mappen bladert en een
map wordt geopend in het rechter gedeelte, dan wordt in het
linker gedeelte niet automatisch dezelfde map geopend. Door
een instelling te wijzigen doet Windows dit voortaan wel.
Open Windows Verkenner met de Windowstoets + E. Als je
Windows 8.1 gebruikt open je het tabblad Beeld en klik je op
Opties en Map– en zoekopties wijzigen.
In Windows 7 druk je op de linker Alt-toets en klik je in de verschenen menubalk op Extra en Mapopties. Zet een vinkje bij
Automatisch uitvouwen tot huidige map in het kader Navigatiedeelvenster.
Klik op Ok om het venster te sluiten.
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Afsluitproblemen.
Doet Windows nukkig tijdens het starten of afsluiten en hebt u
geen idee wat het probleem kan veroorzaken? Met wat geluk
vertelt Windows het zelf aan u.
Voorwaarde is wel dat u de Pro(fessional) versie van Windows
Vista of hoger hebt. In de zoekbalk van het Windows startmenu
voert u dan het commando gpedit.msc uit, waarna u in het linkerpaneel de volgende items opent, Computerconfiguratie,
Beheersjablonen en Systeem. In het rechterpaneel dubbelklikt u vervolgens op Uitgebreide tegenover normale statusberichten en zet u deze functie in op Ingeschakeld, waarna u met
Ok bevestigt. U kunt deze optie later uitschakelen.
Ninite.
De kans is groot dat u ook gratis software op uw systeem hebt
staan als webbrowsers, IM-tools, mediaspelers, runtime als Java
en .NET, beveiligingsprogramma’s enz. Het is wel vervelend dat
u die allemaal regelmatig up-to-date moet houden. Dat kan veel
handiger met Ninite (www.ninite.com). U vinkt alle gewenste
programma’s aan, wij telden er 92, u download de bijbehorende
toepassing en met een paar muisklikken checkt die de geïnstalleerde versie van die software en installeert eventueel alle updates zonder verdere vragen. Het kan nog geautomatiseerder met
de Ninite Updater www.ninite.com/updater, die op de achtergrond actief blijft, deze kost u wel circa € 7,= per jaar.
De CalCuluS maart / april
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Bestanden terughalen.
Regelmatig krijgen wij de vraag, hoe kan ik verwijderde bestanden terughalen. PC Inspector File Recovery doorzoekt uw harde
schijf, camera-geheugenkaart of usb-stick op verwijderde bestanden. Vervolgens kunt u de bestanden, bijvoorbeeld de foto’s
uit een map die u per ongeluk hebt gewist, laten
herstellen.
Doe dit laatste altijd naar een andere harde schijf
dan waarop het bestand zich bevindt. Als u bijvoorbeeld bestanden van een usb-stick wilt herstellen,
bewaart u het eindresultaat in een map op de harde
schijf, of omgekeerd. Hiermee voorkomt u dat u de
gedurende het herstelproces de verwijderde bestanden per ongeluk overschrijft waardoor herstel niet
meer mogelijk is.
Downloaden kan op: http://www.pcinspector.de
Versnipperaar.
Windows is een sloddervos als het gaat om uw prullenbak. Als u
een bestand verwijdert van uw harde schijf, wordt de ruimte als
beschikbaar gemarkeerd. De gegevens blijven staan en zijn vaak
eenvoudig te herstellen. Als u een bestand echt permanent wilt
vernietigen, hebt u een speciaal programma nodig als Securely.
Securely toont een venster met een prullenbak. Alle bestanden
die u naar deze prullenbak sleept, worden door een papierversnipperaar gehaald. Hierbij blijft geen bitje gespaard en is herstel van bestanden of mappen niet meer mogelijk.
Dat is tevens het gevaarlijkste punt van het gebruik van Securely, weg is echt weg.
Gebruik Securely met aandacht en alleen op uw
eigen bestanden die u echt wilt vernietigen. Wees
alert tijdens de installatie om ongewenste aanpassingen aan uw computer of extra programma’s te
voorkomen. Deze hebt u niet nodig om Securely te gebruiken.
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
HEEFT U VRAGEN:
De CalCuluS maart / april 2014
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GRATIS PROGRAMMA’S.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Duoverkenner.
Voor dagelijks gebruik voldoen de standaardfuncties van de Windows Verkenner goed. Als we iets meer willen doen, schiet het
programma al snel tekort. Een goed voorbeeld is het kopiëren of
verplaatsen van bestanden naar andere mappen. Dit komen we
tegen als we downloads willen verplaatsen van een downloadmap naar de juiste locatie op de harde schijf. Met Double Commander opent u beide locaties in één venster.
Vervolgens kunt u bestanden en mappen verplaatsen of kopiëren. Dit is slechts de basis van Double Commander. Het programma biedt gevorderde gebruikers handige extra’s om taken
van Windows Verkenner nog beter uit te voeren. Een groot voordeel van Double Commander is dat het programma veel sneller
werkt dan Windows Verkenner. Kleine minpuntjes zijn het ouderwetse uiterlijk en de leercurve. Het zal
vooral beginners moeite kosten om de
werking goed te doorgronden, maar wie
even de tijd neemt, kan veel plezier hebben van Double Commander.
Double Commander is geen vervanger van
Windows verkenner, u kunt beide programma’s naast elkaar gebruiken.
Double Commander kan men downloaden op:
http://sourceforge.net/projects/doublecmd

Geachte Leden,
Op donderdag 27 maart 2014 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).

Kopieermachine.
Waarom worden eenvoudige dingen toch zo moeilijk ontworpen?
Dit zien we vaak bij kopieerfuncties van scannersoftware. Voor
wie nog een losse printer en scanner heeft, is Photocopier handig. Het programma komt van Nederlandse bodem en toont een
soort bedieningspaneel van een kopieermachine. Standaard
maakt Photocopier een zwart/wit kopie,
maar u kunt eenvoudig kiezen voor grijstinten met Greyscale of voor een kleurenkopie met Color. Druk op de groene knop Copy om uw scanner te activeren. Niet veel
later rolt de kopie keurig uit de printer.
Was dat nou zo moeilijk? Wij zeggen bedankt Photocopier.
Het is te downloaden op: http://www.nicocuppen.com

Artikel 2. Bestuursverkiezing.
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AGENDA
1.
Opening / Mededelingen door de voorzitter.
2.
Verslag vergadering 21-03-2013 (zie CalCuluS mei/juni 2013).
3.
Verslag secretaris.
3a. Verslag penningmeester.
4.
Dechargering penningmeester en bestuur.
5.
Benoeming kascontrolecommissie.

PAUZE
6.

7.
8.

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend is:
Herkiesbaar
Piet Raeven:
Rondvraag.
Sluiting.

Uit het huishoudelijk reglement:

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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TIPS VOOR XP GEBRUIKERS.
Een goede virusscanner.
De meeste mensen willen toch nog graag internetgebruiken op
hun XP computer. Logisch, want e-mails, sociale netwerken,
websites en downloadnetwerken zijn te leuk om helemaal links
te laten liggen. Besef wel dat u daarmee de verhoogde kans op
digitale inbraken en de installatie van malware voor lief neemt.
Belangrijk is om er alles aan te doen om het voor hackers en virusverspreiders zo lastig mogelijk te maken. Als u met uw XP
machine het internet op gaat, bezuinig dan in ieder geval niet op
uw virusscanner. Omdat uw pc geen beveiligingsupdates meer
ontvangt, hebben cybercriminelen meer mogelijkheden om in te
breken op uw pc. Ook het risico op virussen en andere vormen
van malware is groter. Door te kiezen voor gerenommeerde antivirussoftware zorgt u ervoor dat uw pc zoveel mogelijk bedreigingen buiten de deur houdt. Gratis virusscanners herkennen
minder snel nieuwe bedreigingen. Kies daarom bij voorkeur voor
betaalde software. De installatie van een virusscanner wil overigens helemaal niet zeggen dat u veilig kunt werken in XP. Uw pc
heeft de updates van Microsoft eigenlijk nodig om het systeem
tegen alle onheil te beschermen en dat kan niet meer na 8 april
2014.
Firewall.
Een firewall controleert al het verkeer tussen het web en uw
computer. Zo nodig blokkeert deze virtuele muur verdachte datapakketjes. Dankzij dit hulpmiddel is het voor hackers bijvoorbeeld lastiger om in te breken op uw pc. Met XP loopt u extra
gevaar en daarom is het belangrijk om een goede firewall te gebruiken. Het besturingssysteem heeft dit zelf al aan boord. Ga
naar Start, Configuratiescherm, Beveiligingscentrum en
Windows Firewall. Als dat nog niet het geval is, markeert u de
optie Ingeschakeld (aanbevolen). Bevestig met OK.
Gebruikt u liever een andere firewall? Als u een internet securitypakket hebt geïnstalleerd, zit die daar mogelijk al bij. U kunt het
beste deze firewall gebruiken, aangezien het ingebouwde onderdeel van XP niet meer wordt bijgewerkt en uitsluitend het inkomende verkeer controleert. Versies van andere softwareontwikkelaars hebben als voordeel dat ze meestal ook het uitgaande
verkeer in de gaten houden.
De CalCuluS maart / april
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Spybot haalt de meeste malware weg, maar het is verstandig om
te kijken of er nog meer programma's op je pc staan die je eigenlijk niet nodig hebt en de boel onnodig vertragen. Soms
wordt deze software met andere programma's mee geïnstalleerd
of heb je ongewild een programma op de computer gezet. Denk
bijvoorbeeld aan de Ask-toolbar die regelmatig de kop opsteekt
tijdens installaties van gratis en betaalde programma's. Dit soort
programma's ben je liever kwijt dan rijk.
Om een geïnstalleerd programma van je computer te gooien,
volstaat het niet om het bijbehorende pictogram naar de prullenbak te slepen of het mapje met de bestanden weg te gooien. Je
haalt dan alleen de snelkoppeling en de bestanden weg, maar er
staan dan nog steeds gegevens in het register van Windows of je
persoonlijke mappen.
Om een programma in zijn geheel te verwijderen moet je anders
te werk gaan. De eenvoudigste manier is met behulp van het
Configuratiescherm. Maak je gebruik van Windows XP, Vista of
7 dan klik je op Start en ga je naar het Configuratiescherm.
In Windows 8 en 8.1 klik je linksonder in de hoek op de rechter
muisknop en kies je in het menu voor Configuratiescherm. Klik
vervolgens op Software (XP) of Een programma verwijderen(Vista, 7, 8 en 8.1). Selecteer in de lijst het programma dat je wilt verwijderen. Klik op Verwijderen/wijzigen of
Verwijderen afhankelijk van de beschikbare keuze. Daarna volg
je de aanwijzingen op het scherm. Tref je het programma hier
niet aan, dan kun je de software met een gerust hart weggooien
op de ouderwetse manier, door de map naar de prullenbak te
slepen.
Als je in Windows 8 of 8.1 een van de apps in het Startscherm
wilt verwijderen, klik je met de rechter muisknop op de tegel en
kies je onderaan voor Installatie ongedaan maken. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
Een goed programma om software
die op je computer staat te verwijderen is Revo Uninstaller.
Dit programma verwijdert de software en gegevens uit het register.
Het voordeel is dat men het achteraf
nog een keer kan laten scannen op
overgebleven resten. Let goed op bij
het downloaden dat er geen andere software wordt geïnstalleerd.
De CalCuluS maart / april
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JE PC WEER OP TOPSNELHEID.

OVERSTAPPEN.

Speuren naar Malware.
Een van de grootste oorzaken van een
langzame pc is malware. Deze programma's infecteren je computer met reclamesoftware en andere narigheid.
Met Spybot Search & Destroy (www.
safer-networking.org/dl) of Malwarebytes Anti-Malware (www. malwarebytes.org) haal je al deze ongewenste
programma's weer weg. In dit artikel
maken we gebruik van Spybot. Open de
website, klik op Download en in het linker kader op Download Spybot 2.1 Free Edition. Klik onder Adfree download at Safer-Networking Ltd. op Download.
In het volgende scherm klik je nog een keer op Download. Nadat
je de software hebt binnengehaald start je de installatie. Als de
installatie voltooid is klik je op Finish en start je het programma. Werk eerst alle gegevens van het programma bij door op
Update te klikken. Als alle bestanden gecontroleerd zijn klik je
op de knop Update om alle gegevens bij te werken naar de
nieuwste versie.
Om je hele systeem op te schonen, klik je in het hoofdvenster op
System Scan en in het volgende venster op de knop Start a
scan. Klik op Yes als je gevraagd wordt om tijdelijke bestanden
op te schonen (Clean temporary files first). Spybot controleert je
computer op spyware en andere ongewenste software. Het scannen van de pc kan een
behoorlijke tijd duren.
Wacht daarom geduldig af
tot alles nagekeken is.
Achter Estimated time
left zie je een inschatting
van hoe lang de scan nog
duurt. Als het programma
klaar is met het opsnorren van de software kun
je de boosdoeners meteen verwijderen met een
klik op Show scan results en Fix selected.

Als je nog gebruik maakt van Windows XP of Vista en overweegt
om over te stappen naar Windows 7, dan kun je gebruik maken
van de Windows 7 Upgrade Advisor van Microsoft. Hiermee kun
je controleren of je pc geschikt is voor Windows 7. Het programma scant alle hardware en geïnstalleerde programma’s. De software geeft daarnaast aan welke problemen zich eventueel kunnen voordoen en hoe je die kunt oplossen. De Upgrade Advisor
is te downloaden bij http://tinyurl.com/win7advies
Als je het programma geïnstalleerd en gestart hebt, klik je op de
knop Controle starten om de scan in gang te zetten. De scan
duurt enkele minuten. Daarna verschijnt een overzicht, onderverdeeld in drie categorieën. Onder Systeem zie je of je computer voldoet aan de systeemeisen voor Windows 7. Onder Apparaten en Programma’s kun je zien welke hardware en programma’s eventueel problemen kunnen opleveren en hoe je dat
kunt oplossen.
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DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
ALLES OVER IBAN
Vanaf 1 februari 2014 gebruiken we in heel Europa een IBANnummer als rekeningnummer. Dit is niets meer of minder dan
een langer rekeningnummer. Internetcriminelen misbruiken de
overgang naar IBAN. Er wordt bijvoorbeeld via e-mail geprobeerd bankgegevens van u los te peuteren met de tekst, Als u
nu geen actie onderneemt, kunt u straks geen bankzaken
meer regelen. Dat is klinkklare onzin.
De overgang naar IBAN gaat automatisch, u hoeft dus geen actie
te ondernemen om na 1 februari betalingen te kunnen doen of te
ontvangen.Krijgt u een mail van uw bank over IBAN waarin u
direct om actie wordt gevraagd, dan is deze mail vals. De bank
zal u nooit via mail vragen om persoonlijke gegevens of verificatiecodes in te voeren op een website.
Neem bij twijfel contact op met uw bank en zoek dan het telefoonnummer van de bank zelf op. Gebruik nooit een telefoonnummer of e-mailadres uit de mail.
Meer info op: www.overopiban.nl
De CalCuluS maart / april
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GRATIS SOFTWARE.
ToolWiz Pretty Photo.
Een van de voordelen van ToolWiz Pretty Photo is dat het programma zo licht
is, slechts 2 Mb. Je hebt natuurlijk alle
gebruikelijke opties om foto’s netjes te
bewerken zoals snijden, roteren en het
formaat aanpassen. Maar ook meer geavanceerde functies ontbreken niet. Je
kunt bijvoorbeeld helderheid en contrast corrigeren, kleurverzadiging en –toon bijstellen of je foto’s oppeppen met één van de
meer dan zestig effecten. Denk bijvoorbeeld aan een mozaiekfilter, Lomo– en Polaroid-look of de optie om de foto op een hdrbeeld te laten lijken. Bovendien kun je foto’s op bijna honderd
manieren in collages verwerken. In combinatie met de andere
beeldbewerkingsopties geeft dat de mogelijkheid om mooie
sfeerimpressies te maken van een feest, vakantie of dagtrip. Op
de site van de makers kun je ook een speciale stand-aloneversie van 5 Mb downloaden die je niet hoeft te installeren. Je
start het programma direct door op het gedownloade exebestand te klikken.
Downloaden kan via: http://www.toolwiz.com
Gentibus CD.
Met Gentibus doorzoek je je pc of externe schijf op afbeeldingen,
documenten, muziek en video’s. Het programma indexeert alle
bestanden en presenteert vervolgens per categorie wat er op je
pc te vinden is. Dat geschiedt in een doorzoekbare catalogus. Op
die manier ontdek je waar je precies dat ene videootje hebt opgeslagen waarvan je niet meer weet hoe je het hebt genoemd,
of zie je snel of je een bepaald liedje al hebt gedownload of niet.
Die catalogus kun je opslaan als een lijst, die je bijvoorbeeld op
je smartphone of tablet kunt raadplegen.
Tijdens de installatie kun je het programma instellen op Nederlands. Je start
het scanproces door te klikken op Voer
cd in, in de map of schijf te selecteren
en daarna op Scan cd te klikken.
Downloaden kan via:
http://www.gentibus.com
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De-installeren.
De standaard van Windows om programma's te verwijderen is
traag. Ook blijven er soms restjes bestanden achter na een deinstallatie. Geek Uninstaller heeft alles in huis om programma's
snel en eenvoudig te verwijderen. Er is zelfs een after burnerfunctie aanwezig. Hiermee gaat Geek Uninstaller op zoek naar
achterblijvertjes en verwijdert deze alsnog. Dit kunnen bestanden zijn op uw harde schijf, maar ook registerverwijzingen. Geek
Uninstaller is snel en heeft geen installatieprocedure, downloaden, starten en uw programmalijst verschijnt snel in beeld. Gebruik de rechtermuisknop op een bestand dat u wilt verwijderen
en kies Verwijderen voor de standaardprocedure. Geeft dit problemen? Kies dan Geforceerd verwijderen. Als een programma nog wel in de lijst voorkomt maar niet meer op uw harde
schijf, kunt u het uit de lijst laten halen door Geek Uninstaller
met Verwijder ingave. Voor de doorgewinterde computerexpert kunnen de opties Installatie map en Item in register
handig zijn.
Dowloaden kan via: http:www.geekuninstaller.com
Internetloos.
Gebruikt u de computer met XP alleen nog voor uw boekhouding
of om een leuk spelletje te doen? Vraag uzelf af of het in dat geval nog zin heeft om de pc met internet te verbinden. Omdat uw
computer niet meer beschermd is tegen nieuwe veiligheidslekken, is offline werken aanzienlijk veiliger. U loopt dan niet het
risico dat hackers inbreken op uw pc. Bovendien is de kans op
virussen een stuk kleiner. Bedenk goed dat cybercriminelen ook
uw pc weten te vinden wanneer u niet aan het surfen bent of email opent. Als u geen internet nodig hebt, is het slim om zelf
ook op 8 april 2014 definitief de netwerkkabel uit uw pc te trekken. Bent u met een laptop aangemeld op een draadloos netwerk? Meestal is er op het toetsenbord een sneltoets aanwezig
waarmee u de verbinding uitschakelt.
Houd er rekening mee dat geïnfecteerde bestanden naast internet ook via externe opslagdragers op uw computer terecht kunnen komen. Let daarom goed op met het gebruik van usb-sticks,
externe harde schijven en geheugenkaarten. Zeker wanneer u
externe opslagdragers op verschillende systemen gebruikt of
soms aan andere personen uitleent, lig het gevaar van besmetting op de loer.
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