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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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
De Zweedse politie heeft na een inval de torrentsite The Pirate
Bay uit de lucht gehaald. Het is nog onzeker of de populaire site
ooit weer actief wordt.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
28e Jaargang Maart / April 2015

De Champions League is vanaf augustus te volgen via Nu.nl. De
tv-rechten zijn gekocht door SBS dat net als Nu.nl (deels) in
handen is van Sanoma.

Verspreiding:
Business Post

Het lijkt erop dat telecomproviders voortaan verplicht moeten
melden hoeveel de consument betaalt voor een gratis telefoon
bij een abonnement.

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl

Volgens oprichter Mark Zuckerberg wordt er bij facebook nagedacht over de introductie van een vind ik
niet leuk knop.

Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

De virtuele munt Bitcoin lijkt steeds meer in zwang te raken. Microsoft accepteert de munt nu in zijn online winkels.

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

Facebook heeft een zakelijke variant van zijn sociale netwerk
gelanceerd. Via Facebook at Work kunnen werknemers los van
hun persoonlijke account met elkaar communiceren.

CLUBAVONDEN
5
2
7
4
3

De Britse regering wil chatdiensten als WhatsApp en
Snapchat mogelijk verbieden. De reden is dat de
apps niet makkelijk kunnen worden afgeluisterd door
veiligheidsdiensten.
In 2014 is het aantal Nederlanders met WhatsApp met anderhalf
miljoen gegroeid naar 9,4 miljoen appers.
Per dag worden wereldwijd ongeveer 259
miljard spammails verstuurd. Dat blijkt uit
onderzoek van Cisco.
Het aantal Nederlandse internetgebruikers
dat downloadt uit illegale bron is gedaald, 32
procent in september tot 25 procent in januari 2015, aldus GFK.
De CalCuluS maart / april 2015
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Bestuursmededeling
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Tips
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Tips voor Apps

Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.

PAGINA 12 + 13:
Tips voor Windows

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

PAGINA 14 + 15:
Tips voor Windows 8.1

De algemene ledenvergadering
is op donderdag 26 maart 2015

PAGINA 16 + 17:
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HOMEPAGE COMPUTERCLUB.

FREEWARE.

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

Weg met CCleaner ??
CCleaner is de ongekroonde koning van het opsporen en verwijderen van overbodige bestanden en resten. Toch is er een goede
reden waarom we alternatief Clean Master bij je onder de aandacht brengen. Het programma heeft een andere kijk op overbodige ballast dan CCleaner. Het spoort uiteraard de standaardrommel op van je browser en basisprogramma's, maar kijkt ook
dieper in specifieke applicaties. Clean Master is veilig te gebruiken, maar je moet wel goed opletten wat je laat opruimen. De
standaard procedure ruimt alleen echte rommel op. Voor het saneren van applicatiegegevens, moet je nadrukkelijk toestemming geven. Verder is Clean Master
fraai vormgegeven en heeft het programma goede animaties die de verschillende acties visualiseren. Clean
Master stoot CCleaner nog niet van de
troon, maar is wel een goede aanvulling. Downloaden op:
http://www.cmcm.com/en-us/clean-master-for-pc/

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.
Leden die graag in een groepje een bepaald programma onderling willen behandelen kunnen dit even kenbaar maken aan het
bestuur. Het bestuur zorgt dan dat de beamer klaar staat.
BESTUUR.
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 mei/juni 2015 moet uiterlijk
vóór 15 april 2015 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS maart / april 2015
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Laptopdief.
Als je laptop wordt gestolen, ben je het apparaat meestal echt
kwijt. Met Prey sta je niet helemaal met lege handen en kun je in
ieder geval actie ondernemen. Het programma installeert zich
bijna onzichtbaar en meldt zich aan bij de server van Prey. Je
krijgt via de website toegang tot een beheeromgeving waar je je
laptop als gestolen kunt opgeven. Vervolgens zal de laptop, wanneer deze wordt verbonden met internet, zich melden en informatie naar je sturen. Dit varieert van geopende programma's,
locatie, IP-gegevens en nabije wifi-hotspots tot beelden van de
webcam. Ook is het mogelijk om op afstand een waarschuwing
op het scherm van je gestolen laptop te tonen, maar hiermee
alarmeer je mogelijk de nietsvermoedende dief. De melding is
uiteraard wel weer handig als je uitgaat van een eerlijke vinder.
Met de reportages die Prey blijft genereren en sturen, kun je
naar de politie stappen. Prey is er ook voor mobiele iOS/Androidapparatuur. De gratis versie van Prey ondersteunt maximaal drie
apparaten. Er zijn diverse betaalde opties met meer mogelijkheden dan de gratis versie.
Downloaden op: http://www.preyproject.com
De CalCuluS maart / april 2015
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FREEWARE.

GRATIS WINDOWS 10 ????

Super verkenner.
Gevorderde gebruikers lopen snel tegen beperkingen van de
Windows Verkenner aan. Een van de gebreken is het gemis van
een dubbele schermweergave. Daarmee kun je bijvoorbeeld snel
de inhoud van twee schijven naast elkaar weergeven en bestanden of mappen kopiëren. Deze handige optie wordt wel geboden
door Saladin. Verder hebben belangrijke acties, zoals kopiëren
en verplaatsen, een duidelijke knop in het menu. De acties kun
je ook met toetsen bedienen. Zo voert F5 een kopieer actie uit,
met F6 verplaats je bestanden en mappen en
met F8 gooi je de selectie in de prullenbak.
Saladin is handig en licht, maar niet geschikt
voor beginners, want met de snelheid en het
gemak van de freeware is een foutje snel gemaakt.
Downloaden op: http://saladin.mimec.org

Microsoft zegt Windows meer te zien als een service dan als een
verzameling van losstaande versies van een besturingssysteem.
Windows 10 wordt de Windows-versie voor zowel pc's, tablets en
smartphones met een sterke nadruk op samenwerking. Het is
daarom logisch dat zoveel mogelijk apparaten Windows 10 gebruiken. In het eerste jaar na de lancering is Windows 10 een
gratis upgrade voor alle gebruikers van Windows 7, Windows 8.1
en Windows Phone 8.1. Dat er specifiek een termijn van een jaar
genoemd wordt, betekent waarschijnlijk dat je na dat jaar wel
moet betalen voor een upgrade.
Microsoft heeft nog niet bekend gemaakt hoeveel Windows 10
dan gaat kosten.
Dat zoveel mogelijk apparaten op Windows 10 draaien heeft niet
alleen voordelen voor gebruikers die dan naadloos kunnen werken met hun verschillende apparaten. Ook voor applicatieontwikkelaars biedt een brede uitrol van Windows 10 voordelen. Er komen universele apps die draaien op zowel pc, laptop, tablet en
smartphone. Deze apps worden in de toekomst ook beschikbaar
op spelcomputer Xbox One die beter met Windows 10 gaat samenwerken.

Kwetsbaarheden.
Elke computer die met het internet is verbonden, loopt het risico
om te worden gehackt. Het is helemaal vervelend als je het zoveelste slachtoffer wordt van een kuil waarin al vele mensen zijn
gevallen. We hebben het over bekende lekken in veelgebruikte
programma's, bijvoorbeeld Java en bepaalde programma's van
Adobe. Heimdal richt zijn pijlen precies op deze zwakke schakels. Deze freeware onderzoekt snel of je over de meest recente
versie van potentieel kwetsbare programma's beschikt of mogelijk risico loopt door een verouderde versie. Heimdal toont bij
Overzicht een graadmeter. Als je niet helemaal bij de tijd bent,
geeft deze minder dan 100% aan. Kijk in het
tabblad Software als je een te lage score hebt.
Je ziet welke programma's moeten worden bijgewerkt. Dit kun je handmatig een zetje geven
via Gevorderd, Scannen en Gevorderd, Update. Naast de gratis versie is er een betaalde
Pro-versie met meer functies. Hier is onder
andere een extra beveiliging tegen malware aanwezig. De gratis
versie voldoet uitstekend om verouderde software op te sporen
en direct bij te werken naar de meest recente versie.
Downloaden op: http://www.heimdalsecurity.com
De CalCuluS maart / april 2015
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BEEBUY.
Wie tweedehands spullen wil verkopen kiest automatisch voor
Marktplaats of heel misschien Speurders. Beebuy probeert hier
tegenop te boksen door een ander verkoopconcept te kiezen. Als
verkoper bepaalt u zelf een bodemprijs voor uw product.
Potentiële kopers kunnen telkens hoger bieden om het product
te bemachtigen. De tijd om een nieuw bod te plaatsen is echter
beperkt. Beebuy wil de veiligheid van de verkopen garanderen
door het betaalde bedrag in depot te plaatsen. Pas als de koper
aangeeft dat het product goed is ontvangen, krijgt de verkoper
zijn geld. Spullen aanbieden is gratis. Pas als de verkoop slaagt,
vraagt Beebuy een bijdrage van de verkoper van maximaal 5%.
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 2015
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THEMA-AVONDEN IN 2014.
Naar aanleiding van enkele verzoeken in de ledenvergadering
zijn er tijdens de laatste twee clubavonden van 2014 enkele
workshops georganiseerd.
In november is door Kelly het werken met Publisher behandeld.
In december is door Herman Loomans een uitgebreide workshop
social media gegeven.
Op beide avonden was er een ruime belangstelling van de leden.

Computer Club Swalmen

Slaapstand.
De slaapstand is zeer populair omdat je computer sneller opstart
dan wanneer je windows helemaal uitschakelt. Ook helpt de
slaapstand laptopgebruikers om de accu te sparen. Een nadeel is
dat je je steeds opnieuw dient aan te melden nadat je systeem
uit slaapstand komt. Dit is eenvoudig te voorkomen.
Open de charms-balk en ga naar Instellingen, PC-instellingen
wijzigen, Accounts en aanmeldingsopties.
Onder in beeld zie je de optie Wachtwoordbeleid. Hier staat in
een tekst bij hoe je computer nu reageert als deze uit slaapstand
komt. Met de knop Wijzigen kun je de instelling aanpassen zodat het wachtwoord niet meer nodig is. Klik nogmaals op Wijzigen als je de instelling weer ongedaan wilt maken.

Wij kunnen dus terugkijken op enkele geslaagde activiteiten.
Mocht er bij de leden belangstelling zijn voor andere thema's of
activiteiten, dan horen wij dat graag. Indien mogelijk zullen wij
daar dan tijdens een van de clubavonden aandacht aan proberen
te schenken.
Het bestuur.

Vergrendelscherm aanpassen.
Standaard heeft Windows 8.1 een aantal afbeeldingen die je
kunt gebruiken om je vergrendelscherm te sieren. De beschikbare afbeeldingen zijn echter nogal saai. Je kunt ook je eigen foto's
gebruiken. Klik op PC en apparaten en Vergrendelscherm.
Vervolgens klik je in het rechter kader op de knop Bladeren.
Zoek de map met afbeeldingen die je wilt gebruiken en selecteer
de foto. Klik aansluitend op de knop Afbeelding kiezen.
Appmelding.
Veel van de apps geven je regelmatig meldingen als er bijvoorbeeld een nieuw bericht binnen is gekomen of als er een nieuwsbericht is. Als je vaak van deze meldingen krijgt, worden ze snel
vervelend. Zet in dat geval een aantal meldingen uit.
Klik op Zoeken en apps en ga naar Meldingen. Klik onder
Meldingen van deze apps weergeven op het schuifbalkje bij
de apps waarvan je de melding wilt uitschakelen.
Aanbod van apps.
Het aanbod aan apps in de Store is afgestemd op de taalinstelling. Heb je alleen Nederlands ingesteld, dan zie je ook alleen
Nederlandstalige apps. Selecteer dus meerdere talen voor een
groter aanbod.
Klik op Tijd en Taal, Regio en Taal, Een taal toevoegen, Engels en Engels (VS). Wanneer je vervolgens terugkeert naar de
Store, zul je zien dat het aanbod aan apps enorm is toegenomen.
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TIPS VOOR WINDOWS 8.1.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Draadloze profielen beheren.
Windows 8.1 maakt middels profielen automatisch verbinding
met een bekend draadloos netwerk. Je kunt deze gegevens uitlezen om een vergeten wachtwoord te achterhalen.
Open een opdrachtpromptvenster en geef de opdracht
netsh.exe wlan show profiles. Je ziet alle draadloze netwerken waarmee je ooit verbonden was.
Geef de opdracht netsh.exe wlan show profile name="PROFIELNAAM" key=clear om het wachtwoord van dat
draadloze netwerk te zien.
Bij problemen kan het handig zijn om een profiel te laten vergeten. Geef in dit geval de opdracht netsh.exe wlan delete profile name="PROFIELNAAM".
Probleemoplosser.
Reageert Windows niet zoals je gewend bent? Het is goed om te
weten dat Windows 8.1 over een goede probleemoplosser beschikt. Hiermee kun je veelvoorkomende problemen eenvoudig
tackelen. Geef via de Charms-balk en Zoeken de opdracht
Probleemoplossing. Je vindt dit onderdeel ook via Configuratiescherm, Alle configuratiescherm-onderdelen en Probleemoplossing. Kies Alles weergeven voor de volledige lijst
met oplossingen. De probleemoplosser werkt met categorieën als
Windows Update, Printer, Energiebeheer en Thuisgroep.
Door een onderdeel aan te klikken, voert Windows enkele routinecontroles uit en herstelt indien nodig de instellingen. Hierdoor
is de kans groot dat je het onderdeel weer aan de praat krijgt
zonder in de techniek te duiken. Voor de probleemoplosser geldt
de bekende vuistregel, als het niet stuk is hoef je het niet te repareren.
PC-Instellingen wijzigen.
Om het instellingsvenster te openen kijk je in de balk met
charms. Verplaats de muisaanwijzer in een van de twee hoeken
aan de rechterkant. Klik vervolgens op Instellingen en onderaan op PC instellingen wijzigen. Vervolgens verschijnt het
hoofdscherm met alle instellingen. De verschillende opties staan
in categorieën in de linker kolom. Om vanuit een categorie weer
terug te keren klik je op het pijltje bovenaan.
De CalCuluS maart / april 2015
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Geachte Leden,
Op donderdag 26 maart 2015 hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering in Gemeenschapshuis De Robijn gelegen Molenweg 3 te
Swalmen.
De vergadering begint om 20.00 uur (alleen toegankelijk voor leden).
AGENDA
1.
Opening.
2.
Mededeling bestuur.
3.
Verslag ledenvergadering 27-03-2014 (zie CalCuluS mei/juni 2014).
4.
Verslag secretaris.
5.
Verslag penningmeester.
6.
verslag kascontrole.
5.
Benoeming kascontrolecommissie.
8.
Contributie .
PAUZE
9.
Bestuursvoorstellen.
10. Bestuursverkiezing
Herkiesbaar
Reglementair aftredend is: Kevin Koolen:
11. Jubilarissen.
12. Rondvraag.
13. 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 het bestuur aanwezig zijn:
Hagelkruis 7A 6071 LE Swalmen.
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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TIPS.
Facebook.
Facebook is altijd zeer geïnteresseerd geweest in uw verbruikersgegevens. De afgelopen jaren is dat feitelijk alleen maar
verergerd met als mogelijk dieptepunt de aangekondigde nieuwe
gebruikersvoorwaarden die per 1 januari van kracht zijn. Vanaf
die datum moet u als gebruiker onder meer toestemming geven
om Facebook uw gegevens voor advertentiedoeleinden te mogen
laten gebruiken. Met uw foto's mocht dat al, hoewel velen standaard over deze privacy-inbreuk in de ellenlange gebruikersvoorwaarden heen lazen. Nu zullen dus ál uw Facebook-uitingen voor
commerciële doeleinden ingezet worden, uiteraard zonder dat u
er een cent van terugziet of protest kunt aantekenen. Niet
vreemd dus dat Privacywaakhond CBP (College Bescherming
Persoonsgegevens) aan Facebook heeft gevraagd de nieuwe
voorwaarden niet door te voeren. Omdat Facebook een kantoor
in ons land heeft, dient het zich aan de
Nederlandse wet te houden en kan het
CBP de druk flink opvoeren. U bent gewaarschuwd.
Oude doos.
Heeft een automatische update-functie ervoor gezorgd dat u
plots over een nieuwere versie van een of ander softwarepakket
beschikt en bevalt die update u niet?
Dan hebt u via http://www.oldversion.com nog een kans om
een oudere versie op te halen en te installeren. Deze site bevat
momenteel zo'n 18.000 versies van 700 verschillende programma's, zowel voor Windows, Mac als Linux. Bent u specifiek op
zoek naar een oudere, gratis versie van een programma waarvoor de makers intussen geld vragen, probeer het dan bij
http://www.tinyurl.com/laatste/freeware.
Taakbeheer.
Met de toetscombinatie Ctrl+Shift+Esc in
Windows kunt u snel het Taakbeheer oproepen. Dit kan echter nog sneller.
Klik met de rechtermuisknop op een lege
plaats in de taakbalk en kies Taakbeheer
starten.
De CalCuluS maart / april 2015
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Wat is een sterk wachtwoord?
Regelmatig wordt er op gewezen om een sterk wachtwoord te
kiezen, want hoe krachtiger je wachtwoord is, hoe moeilijker het
is om het wachtwoord te kraken en er misbruik van te maken.
Maar wat is nu eigenlijk een sterk wachtwoord? De meesten zullen zeggen een wachtwoord met cijfers en letters, maar het is
meer dan dat. Een sterk wachtwoord heeft tenminste acht tekens, maakt gebruik van hoofdletters, kleine letters, cijfers en
het liefst ook symbolen. Ook is het geen woord of iets dat het
lijkt op een woord, door bijvoorbeeld de letter O voor een nul te
vervangen. Het wachtwoord mag niet lijken op een eerder
wachtwoord of gelijk zijn aan een wachtwoord van een ander
account. Voldoet jouw wachtwoord aan al deze punten, dan ben
jij de trotse eigenaar van een sterk wachtwoord. Vind je het lastig om zo'n wachtwoord te bedenken, dan kun je ook een sterk
wachtwoord laten maken met een wachtwoordgenerator.
Op httt://www.onlinewachtwoordgenerator.nl kun je precies aangeven waar jouw wachtwoord aan moet voldoen.
Nieuw Lettertype voor Office.
Het lettertype in een Office document is probleemloos aan te
passen. Maar wat als het document steevast opent met het lettertype dat ik niet wil en een ander wil gebruiken. In dit geval
kun je een nieuw sjabloon aanmaken waarbij het nieuwe lettertype is ingesteld, maar het kan nog eenvoudiger. Gebruik de
toetscombinatie Ctrl+Shift+F in Office. Kies de combinatie van
lettertype, lettergrootte en eventueel de kleur die je vanaf nu
wilt gebruiken in alle documenten. Bevestig je keuze met de
knop Toepassen en Ok of als Standaard instellen en Ok. De
aanpassing heeft geen invloed op bestaande documenten, maar
wel op alle nieuwe documenten die je vanaf nu aanmaakt.
Op afstand uitloggen bij Gmail.
Ben je weleens vergeten bij je e-mail uit te loggen op de computer bij vrienden, op school of ben je vergeten je eigen computer
te vergrendelen? Met Gmail kun je op afstand uitloggen. Log op
een andere computer in op je Gmail en scrol helemaal naar beneden. Klik onder Laatste accountactiviteit op Details. Hier
krijg je niet alleen informatie over alle inlogsessies te zien, maar
kun je andere sessies uitloggen door op de knop Alle andere
sessies uitloggen te klikken.
De CalCuluS maart / april 2015
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TIPS VOOR WINDOWS.
Faststone Photo Resizer.
Faststone Photo Resizer is een gebruiksvriendelijke tool om snel
een reeks foto's op dezelfde grootte te krijgen. Laad de foto's in
waarvan je het formaat wilt aanpassen. Geef de afmeting op,
geef aan of je de originele beeldverhouding wilt bewaren en het
programma kan aan de slag. Overigens kan Photo Resizer meer
dan herschalen. Het kan ook roteren, bijsnijden, het canvas aanpassen, de kleurdiepte wijzigen optimalisaties doorvoeren een
kader toevoegen en zelfs tekst en een watermerk plaatsen. Je
kunt zelfs een ander uitvoerformaat kiezen, waaronder jpg, png,
gif, bmp, tif en zelfs pdf.
Downloaden op: http://www.faststone.org
Wifi, Webcam en Touchpad defect ???.
Soms heeft een laptop vreemde kuren. Het ene moment werkt
bijvoorbeeld de touchpad probleemloos en even later niet meer.
Gelijksoortige vage problemen treden op bij onder andere de
draadloze verbinding en zelfs de webcam.
Wat is hier aan de hand?
De kans is groot dat je de hardware per ongeluk zelf uitschakelt.
Laptopgebruikers hebben een zogenaamde Fn-toets op het toetsenbord. Door deze ingedrukt te houden, kun je extra functies
van je laptop bedienen. Hierdoor kun je tijdens het typen ongemerkt een onderdeel uitschakelen. Vaak zijn de extra opties van
je laptop verscholen achter de functietoetsen, F1 t/m F12, en
pijltjestoetsen. Je herkent de functies aan de extra pictogrammen op je toetsenbord, in dezelfde kleur als je Fn-toets.
Terug in de tijd.
Je vergeet snel de tijd als je eenmaal aan het wandelen gaat met
Google Street View. Het is prachtig dat je op deze manier bijna
overal ter wereld 360 graden kunt rondsnuffelen in de straten,
maar wist je dat je naast rondkijken op bepaalde plaatsen ook
terug in de tijd kunt gaan? Open de browser en ga naar
http:maps.google.nl. Ga naar een liefst bekende plaats, bijvoorbeeld Times Square, en sleep het gele poppetje rechts onder
in de hoek ernaartoe. Klik nu links boven op Street View
[datum]. In het uitklapvenster dat wordt geopend, kun je de
knop naar links slepen om terug in de tijd te gaan.
De CalCuluS maart / april 2015
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Drukwerk.
In de tijd van de analoge fotografie maakten fotografen vaak
een zogeheten contactafdruk. Hierbij werden alle foto's op een
rolletje in het zelfde formaat als het negatief rechtstreeks op fotopapier gezet, handig om foto's snel te bekijken en te bepalen
welke je zou willen vergroten. Tegenwoordig is zo'n afdruk bijvoorbeeld handig om vast te leggen welke foto's er in een map
of op een cd staan. Met Primg maakt u ze eenvoudig. Kwestie
van map selecteren en aangeven hoeveel foto's u naast elkaar
op een pagina wilt. Primg toont desgewenst ook bestandsnamen
of Exif-data. Downloaden op:
http://www.vieas.com/en/software/primg.html
Op de foto.
Toen Microsoft Hotmail omruilde voor Live, verscheen er ook een
bundel met gratis toepassingen. Deze schatkist met gratis moois
is helaas lang niet bij iedereen bekend. Op één onderdeel ervan
willen we uw aandacht vestigen, namelijk Photo Gallery.
Photo Gallery is Microsofts tegenhanger van Google Picasa, dat
wil zeggen een programma waarmee u uw foto's kunt bewerken
en beheren. In tegenstelling tot een programma als Photoshop,
waarin onervaren gebruikers snel de weg kwijt raken, biedt Photo Gallery een beperkte maar eenvoudig te gebruiken verzameling gereedschappen om uw foto's te verbeteren.
U kunt ze bijsnijden, rechtzetten, van ruis ontdoen, de kleuren,
de helderheid en het contrast aanpassen en er wat filters op los
laten. Tot slot kunt u trefwoorden en een gps-locatie toevoegen.
Precies genoeg voor de meeste mensen.
Downloaden
op:
http://windows.microsoft.com/nl-be/
windows7/products/features/photo-gallery
Ongedaan maken.
Iedereen kent wel de functie Ongedaan maken (CTRL+Z) in
toepassingen als Word, Excel enz. Maar wist u dat u die functie
ook in Windows Verkenner kunt gebruiken? Stel, u hebt een bestand per abuis in de verkeerde map geplaatst, een bestand een
foutieve andere naam gegeven of het verkeerde bestand in de
prullenbak gegooid. Met de toetscombinatie CTRL+Z of vanuit
het menu, werkbalk Snelle toegang in Windows 8, menu Bewerken in Windows 7) maakt u die handeling meteen weer ongedaan.
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TIPS VOOR APPS.
Appgeschiedenis.
Je hebt meestal maar een beperkte hoeveelheid opslagruimte op
een tablet of smartphone. Hierdoor ben je vaak genoodzaakt
programma's te verwijderen. Wanneer je later weer een aantal
programma's terug wilt zetten, is het vervelend om ze een voor
een op te moeten zoeken in de online winkel. Zowel Android als
iOS houden echter een handig lijstje bij met al je aankopen en
apps die je ooit hebt geïnstalleerd.
In iOS voer je de volgende stappen uit:
Tik op het App Store pictogram. Op een telefoon tik je op Updaten en bovenaan het scherm op Aankopen. Op een iPad tik
je meteen op Aankopen. Tik op de knop Alle om alle programma's te laten zien. Om een programma opnieuw te installeren
hoef je alleen maar door de lijst te bladeren en bij elke app die
je wilt terugzetten op de downloadknop te tikken.
In Android voer je de volgende stappen uit:
Open de Play Store app. Open het menu (drie horizontale
streepjes) en tik op Mijn apps. Tik op het tabblad Alle. Tik op
de app die je wilt terugzetten en tik op Installeren.
Apps verbergen.
Hebben uw kinderen een eigen iOS apparaat en wilt u liever niet
dat zij bepaalde apps kunnen gebruiken, dan is het mogelijk die
van het thuisscherm weg te halen. Open het instellingsscherm
en kies Algemeen. In de rubriek Beperkingen kiest u Schakel
beperkingen in, waarna u een viercijferige code instelt, zodat
andere gebruikers die beperkingen niet zomaar weer ongedaan
kunnen maken. Vervolgens geeft u via de schuifknop aan welke
apps u liever niet meer ziet verschijnen.
Gratis navigatie-app.
Voor een degelijk navigatieprogramma betaald u wel wat. Hebt u
een smartphone, iOS of Android, dan kan dat echter gratis met
de app Waze (www.waze.com/nl/). Dankzij een groeiende gebruikersgemeenschap die voortdurend allerlei
informatie aan Waze doorspeelt, blijft u op de
hoogte van de actuele verkeerssituatie en
krijgt u files, flitsers, omleidingen enzovoorts
op de kaart te zien.
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Waze houdt tevens rekening met de actuele snelheid op de weg
bij het berekenen van de reistijd. U kunt ook zien waar andere
Waze-gebruikers zich bevinden en het is ook mogelijk uw route
met vrienden te delen, zodat u elkaar in realtime kunt volgen.
Tips om de batterijduur te verlengen.
Met onderstaande tips zorg je ervoor dat de batterijduur van de
iPhone zo lang mogelijk is. Soms is het een individuele app die
veel stroom vreet, soms hoef je alleen maar een schakelaar om
te zetten. Misschien is niet elke maatregel voor jou haalbaar,
maar je hebt wel een checklist van mogelijke problemen die je
kunt langslopen.
Schakel Bluetooth uit als je het niet nodig hebt. Dit doe je via
Instellingen, Bluetooth. Als je iPhone steeds verbinding moet
blijven maken met accessoires zoals Bluetooth-toetsenborden,
headsets en andere accessoires, kost dat energie.
Is het echt nodig om e-mailberichten binnen te krijgen op het
moment dat ze zijn verzonden? Ben je iemand die meteen reageert op binnenkomende mailtjes? Voor veel mensen is e-mail
minder belangrijk geworden omdat ze via WhatsApp in contact
staan met vrienden. Hoef je niet steeds op de hoogte te zijn,
schakel pushmail dan uit en kies bijvoorbeeld voor elke 15 minuten ophalen via Instellingen, E-mail, Contacten, Agenda’s ,
Nieuwe gegevens, Elk kwartier. Je kunt ook kiezen voor elk
halfuur of elk uur.
Het scherm is dé energieverslinder in je iPhone. Zet de helderheid van het scherm een tandje lager via Instellingen, Helderheid en achtergrond. De helderheidsschuifknop is
ook snel te bereiken via het Bedieningspaneel.
Sinds iOS 7 is het mogelijk om automatische app
downloads te laten plaatsvinden.
Zodra er een nieuwe versie van een app is, kan de
iPhone die meteen installeren. Dat is mooi, maar
installeren van apps kost energie. Zet het uit via
Instellingen, iTunes, App Stores en Automatische downloads.
Zet de iPhone op Niet storen als je bijvoorbeeld
aan het sporten bent en toch geen tijd hebt om de
iPhone te gebruiken. Dat voorkomt dat het scherm steeds aan
gaat om notificaties te tonen.
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