Computer Club Swalmen

DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 08.30-18.00 uur
za
van 09.00-16.00 uur
Telefoon
Fax

0475-407120
0475-407121

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

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS

Maart / April 2016
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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

Telecompaper heeft een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid
wifi-apparaten in Nederland en wat blijkt? Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 5 wifi-apparaten. Dat zijn telefoons, tablets, maar ook smart tv's en energiemeters.
Het heeft even geduurd, maar sinds kort zijn de cadeaubonnen
voor Google Play dan eindelijk in de gewone Nederlandse winkels
te koop. Er zijn kaarten met een waarde van 15, 20 en 25 euro.

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

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

Samsung heeft onlangs bevestigd dat ze stoppen met de verkoop van camera's in veel Europese landen waaronder Nederland. Samsung was in 2014 al gestopt met het uitbrengen van
laptops. Nu zijn daar dus ook de camera's, digitale camcorders
en bijbehorende accessoires aan toegevoegd.

Tijdens de feestdagen verkocht Apple voor ruim een miljard euro
aan apps. Een record. In totaal verkocht Apple in 2015 voor ongeveer 20 miljard euro aan apps.
Sinds de introductie is Windows 10 volgens Microsoft op meer
dan 200 miljoen apparaten geactiveerd. In Nederland staat het
op 20 procent van alle apparaten.
Facebook Messenger heeft maandelijks 800 miljoen actieve gebruikers. In het afgelopen halfjaar zijn er 100 miljoen gebruikers
bijgekomen.
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Onder de noemer HitsNL zijn Nederlandse platenlabels een eigen
streaming-dienst begonnen. Voor 3,99 euro per maand luister je
onbeperkt naar uitsluitend Nederlandstalige muziek. Het bevat
alleen de grootste hits en alle mooie, vrolijke en meest ontroerende Nederlandse liedjes.

Google heeft de Maps-app bijgewerkt zodat je nu ook zonder internetverbinding kunt navigeren. Je kon al een stuk van de kaart
downloaden zodat je ook zonder internet je weg kon vinden,
maar met de nieuwe functie kun je ook plaatsen zoeken en routes instellen. Op Android is de functie inmiddels beschikbaar.
iOS volgt spoedig.

Oplage:
100 Exemplaren

Eindredactie:
Arno Cretz en Huub van Eck
redactie@swalmencomputerclub.nl
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De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
De Algemene Leden Vergadering is op 24 maart 2016 om
20.00 uur.
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HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
NAAMPLAATJE.
Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje te
dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.
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 2016 moet uiterlijk
vóór 16 April 2016 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS maart / april 2016
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Recuva.
Het kan iedereen overkomen, per ongeluk een bestandje weggooien en dan de prullenbak legen. Dan is Recuva erg handig,
daarmee kunt u daadwerkelijk verwijderde bestanden van een
schijf terughalen. Dat is mogelijk omdat het besturingssysteem
standaard niet het gehele bestand verwijdert, maar alleen de
verwijzing naar het bestand, de ruimte van het bestand markeert het als vrij. Dus zolang die ruimte vrij blijft is de kans aanzienlijk dat het bestand nog gered kan worden.
U download Recuva van www.piriform.com/recuva.
Klik twee keer op Free Download en kies Download From
voor Piriform.com als downloadlocatie.
Pas bij het installeren wel op dat u geen ongewenste software
mee installeert, een kwestie van op tijd de vinkjes weghalen.
Na het starten van het programma verschijnt de Recuvawizzard. Klik op Next en selecteer welk type bestanden u wilt
terugzetten. U kunt kiezen uit alles, of alleen foto's, muziek, documenten, video's, gecomprimeerde bestanden of e-mailbestanden. Klik op Next en selecteer de laatst bekende locatie
van het verwijderde bestand. U kunt in The recycle bin kiezen
voor bestanden die net uit de prullenbak zijn verwijderd. Klik op
Next en daarna op Start om het zoeken te beginnen. Na korte
tijd ziet u een lijst met teruggevonden bestanden. Het bolletje
voor de bestandsnaam geeft aan in welke staat het bestand verkeert, Groen is goed, bij Rood is de kans op een goed bestand
nihil. Klik op een bestand en kies voor Recover om het terug te
zetten. Kies de map waar u het bestand terug wilt plaatsen en
klik op Ok. Niet gelukt? Dan kunt u de Recuva-wizzard nog een
keer uitvoeren door het programma te sluiten en opnieuw te
openen. Vink nu bij de laatste stap aan om een diepgaande scan
uit te voeren. Zo'n scan neemt veel tijd in beslag, maar mogelijk
hebt u dan wel meer geluk.
Ninite.
Bij het opzetten van een nieuwe computer is het handig om Ninite klaar te hebben staan. U gaan naar Ninite.com en vinkt aan
welke veel gebruikte software u graag wilt installeren. Hebt u de
lijst eenmaal doorgewerkt en aangevinkt wat u wilt installeren,
dan klikt u op Get installer. Zodra u het gedownloade bestand
uitvoert, worden de programma's stilletjes in de taal van uw
Windows automatisch geïnstalleerd. Dat scheelt heel wat tijd.
De CalCuluS maart / april 2016
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Opstartbeheer.
Na het starten van Windows opent het besturingssysteem op de
achtergrond allerlei programma's. Wanneer dat er teveel zijn,
heeft dat een nadelig effect op de prestaties van uw systeem.
Verder starten er wellicht automatisch programma's die u niet of
nauwelijks gebruikt. Hoog tijd om daar eens naar te kijken. In
Windows 10 drukt u op de sneltoets Ctrl+Shift+Esc. Ga vervolgens naar het tabblad Opstarten. In Windows 7 klikt u op
Start, typ msconfig, druk op Enter en kies het tabblad Opstarten. Neem de lijst aandachtig door en
vraag uzelf af of u programma's als iTunes,
Spotify en Adobe Reader gelijktijdig met
Windows wilt starten. Fijn is dat u onder de
kolom Invloed op opstarten kunt zien in
hoeverre de software het opstartproces beïnvloedt. Klik op een programma dat u
voortaan handmatig wilt openen en bevestig
met Uitschakelen. Let hierbij op dat u niet
per ongeluk belangrijke drivers uitschakelt.
Visuele hoogstandjes.
De Windows versies van de laatste jaren zitten vol met grafische
effecten. Hierdoor verschijnt er bijvoorbeeld een mooie animatie
zodra u een venster sluit en komt er een fraaie miniatuur tevoorschijn zodra u met de cursor op een programma in de taakbalk
gaat staan. Een lust voor het oog, maar daarentegen leggen dergelijke visuele hoogstandjes wel meer beslag op de processor en
het werkgeheugen. Als u een snel
systeem prefereert boven leuke
tierelantijntjes, kunt u de grafische effecten indammen. Open
vanuit menu Start het Configuratiescherm en klik op Systeem
en beveiliging. Via Systeem en
Geavanceerde systeeminstellingen opent er een nieuw dialoogvenster op het scherm. Onder
Prestaties klikt u vervolgens op Instellingen. Zorg ervoor dat
de optie Beste prestatie is gemarkeerd. In plaats daarvan staat
het u ook vrij om zelf ongewenste effecten uit te zetten. Nadat u
alle wijzigingen via Ok definitief doorvoert, merkt u direct verschil zodra u bijvoorbeeld een dialoogvenster afsluit.
De CalCuluS maart / april 2016
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Geachte Leden,
Op donderdag 24 maart 2016 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 / Mededeling door de voorzitter.
2.
Verslag ledenvergadering 26-03-2015 (zie CalCuluS mei/juni 2015).
3.
Verslag secretaris.
4.
Verslag penningmeester.
5.
Dechargering penningmeester en bestuur.
6.
Benoeming kascontrolecommissie.
7.
Jubilarissen.
PAUZE
8.
Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Chris Eggels en Kelly Koolen.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
9.
Organisatie clubavond.
10. Bestuursvoorstellen.
11. Rondvraag.
12. 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 aanwezig zijn:
Kelly Koolen, Slabberskamp 26
6071 HJ 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 VOOR UW VAKANTIE.
Het aanbod van pakketreizen is (zeker voor
wie vroeg boekt) enorm. Maar enige haast is
geboden, want vooral de zeer populaire bestemmingen zijn snel weg. De grote aanbieders hier zijn,
www.tui.nl, www.d-reizen.nl, www.sunweb.nl, neckermann.nl, www.kras.nl en www.corendon.nl. Het aanbod
overlapt elkaar en vergelijken kan best lastig zijn. Een mooi
hulpje is www.zoover.nl, dat de aanbiedingen van verschillende reisorganisaties voor u onder elkaar zet en u doorverwijst.
Wat Zoover doet voor reizen, doet www.trivago.nl voor hotels. Ook www.booking.com dat zowel hotelkamers, huizen als
appartementen aanbiedt, is een bezoekje waard. Dit geldt ook
voor www.tripabvisor.nl. TIP: check altijd even op de site van
het hotel dat u gevonden hebt of zij zelf misschien een betere
aanbieding hebben.
Veel Nederlanders vinden het fijn
om hun vakantie door te brengen in
een vakantiehuis. Vooral tijdens het
hoogseizoen is de vraag groot en
wie gegarandeerd wil zijn van een
plek moet er dan ook snel bij zijn. De grootste aanbieders hier
zijn, www.belvilla.nl, www.gites.nl, www.eurorelais.nl,
www.tuivillas.com en www.casamundo.nl. Wie in eigen land
iets zoekt kijkt maar eens op www.natuurhuisje.nl en
www.aanzee.nl. Kijk daarnaast ook eens op minder voor de
hand liggende websites. Tal van particulieren bieden hun vakantiewoning bijvoorbeeld aan via www.marktplaats.nl of
www.speurders.nl. En dat geldt ook voor soortgelijke sites in
het buitenland, als je een plaats hebt gevonden kijk dan ook
eens op die site onder toerisme.
Auto nodig tijdens de vakantie? Steeds meer mensen regelen het boeken hiervan zelf. Vrijwel alle
grote autoverhuurders laten u dit eenvoudig online
doen. Er zijn ook allerlei vergelijkingssites zoals
www.easyterra.nl
of
www.autoeurope.nl
waarmee u voor uw bestemming de voordeligste
aanbieder eruit kunt halen. Let wel op de kleine
lettertjes en check of u niet allerlei extra toeslagen
moet betalen wanneer u de auto ophaalt.
De CalCuluS maart / april 2016
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natuurlijk zonde voor de opslagcapaciteit. Ga in CCleaner naar
Gereedschap en open de optie Dubbele bestandenzoeker.
Het programma herkent duplicaten aan de titel, bestandsomvang
en datum. U bepaalt zelf welke stations de freeware moet scannen op dubbele bestanden. Eventueel negeert u bestandstypen
waaraan u liever niet rommelt, zoals systeembestanden en verborgen bestanden. Na een klik op Zoeken verschijnen vrijwel
direct de eerste resultaten in beeld. Wacht rustig af totdat het
proces volledig is afgerond. Selecteer de bestanden die u definitief wilt wissen en bevestig met Verwijder geselecteerde.
Bestanden opruimen.
Een bomvolle harde schijf resulteert doorgaans in een traag systeem. Na verloop van tijd nestelen zich allerlei overbodige bestanden op uw computer. In Windows gebruikt u het onderdeel
Schijfopruiming om uw harde schijf op te ruimen. Open dit
hulpprogramma vanuit het startmenu en ruim de C-schijf op. U
breidt de opschoonactie uit door op Systeembestanden opschonen te klikken. Hiermee wist u onder meer verouderde update bestanden. Zet vinkjes voor alle onderdelen die u definitief
wilt wissen. Bevestig tenslotte met Ok en Bestanden verwijderen. Nadat het opruimen is voltooid, maakt u eventueel nog
handmatig de Prefetch map leeg. Hierin staan opstartbestanden die Windows gebruikt om programma's sneller te openen.
Wellicht zijn hier ook vermeldingen van applicaties aanwezig die
u inmiddels al verwijdert hebt. Het is daarom verstandig om deze map regelmatig te legen. Open de zoekfunctie van Windows
en typ C:\Windows\Prefetch. Wis alle bestanden uit deze
map. Het besturingssysteem plaatst de bestanden van gebruikte
software vanzelf weer terug.
Restbestanden van virusscanners.
Fabrikanten van antivirussoftware hebben speciale wisprogramma's ontwikkeld, waarmee u de virusscanner volledig weggooit.
U vindt deze hulpjes op de website van de antivirusbouwer. Symantec biedt onder de naam Norton Removal Tool een dergelijk
programma aan. Ook bekende namen als McAfee, Panda, Bitdefender, AVG, F-Secure en Kaspersky stellen speciale verwijderhulpjes beschikbaar.
Zodra u de huidige virusscanner verwijdert, is het noodzakelijk
om het programma eerst volledig af te sluiten.
De CalCuluS maart / april 2016
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DE BEZEM DOOR WINDOWS.

GRATIS SOFTWARE.

Hardware.
Misschien haalt u over de buitenkant van de computer regelmatig een schoonmaakdoekje, maar eigenlijk is de binnenkant veel
belangrijker. Het beste is om uw complete pc minimaal ieder
halfjaar grondig te reinigen. Haal voordat u de apparatuur onderwerpt aan een fysieke schoonmaakbeurt eerst de stekker uit
het stopcontact. Raak vooraf even de radiator of een metalen
voorwerp aan om uzelf statisch te ontladen. PC hardware is namelijk gevoelig voor elektrostatische lading. Bij de meeste systeemkasten opent u de behuizing door wat schroefjes los te maken. Wanneer u de pc al een tijdje gebruikt, is er waarschijnlijk
op meerdere componenten een laagje stof aanwezig. Gebruik bij
voorkeur een luchtcompressor om alle onderdelen van de pc
schoon te spuiten. In plaats daarvan kunt u ook een busje perslucht van enkele euro's aanschaffen. Hiermee verwijdert u heel
gemakkelijk stof en vuil. Laat draaiende onderdelen niet meedraaien. Met een kwastje lukt het eveneens om het stof van de
hardware af te vegen. Het overtollige vuil verwijdert u vervolgens met een stofzuiger, zet deze wel op lage toeren om beschadigingen te voorkomen.

Schijfloos.
Wie op een overzichtelijke manier zijn dvd- of
cd-verzameling wil archiveren kan de fysieke
schijfjes omzetten naar image bestanden. De
schijfjes kunnen dan lekker worden opgeruimd en wanneer u er toch een wilt gebruiken, opent u gewoon het gemaakte bestand.
Daarvoor hebt u wel software nodig die het
virtuele schijfje kan openen in een virtueel
station. Virtual Clonedrive is zo'n programma
en het biedt u niet één schijfstation, maar wel acht. Virtual Clonedrive valt vooral op door zijn gebruiksgemak. Na installatie
verschijnt er een nieuw pictogram in het systeemvak dat u eigenlijk alleen gebruikt om schijfjes uit te werpen of om de instellingen te wijzigen. Image bestanden mounten gaat eenvoudig door erop te dubbelklikken. Clonedrive kan uit de voeten met
veel gangbare formaten zoals iso, img en ccd bestanden. Helaas
werkt Clonedrive niet met nrg bestanden.
Downloaden op: www.slysoft.com/nl/download.html

Programma's weggooien.
Hoe minder software er actief is op systeem, hoe beter dat is
voor de prestaties. Het is daarom zinvol om alleen programma's
op de pc te laten staan die u ook daadwerkelijk gebruikt. De rest
gooit u weg. Open in Windows 10 het onderdeel Instellingen en
navigeer naar Systeem en Apps en onderdelen. Neem de lijst
kritisch door en geef aan welke software u wilt verwijderen. Veel
computermerken leveren standaard allerlei programma's mee
die u in de praktijk nooit gebruikt. Het is vaak lastig inschatten
of u deze applicaties probleemloos kunt verwijderen. PC Decrapifier helpt u hierbij. Downloaden op: www.pcdecrapifier.com
De gratis versie van dit tooltje analyseert razendsnel uw pc en
doet vervolgens aanbevelingen om bepaalde programma's te
verwijderen. Zet vinkjes voor alle applicaties die u wilt wissen.
Bevestig tot slot met Remove Selected en Begin Removal now.
Dubbele bestanden.
De aanwezigheid van dubbele bestanden op uw systeem is
De CalCuluS maart / april 2016
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Converteren.
Het internet staat vol conversieprogramma's voor audio, video,
tekst, foto's en ga zo maar door. Wanneer u echter niet vaak dit
soort omzettingen hoeft te doen, is het zonde om ze allemaal te
installeren. Een online oplossing ligt dan meer voor de hand, zeker wanneer de te converteren bestanden niet al te groot zijn.
Bij Zamzar , kunt u terecht voor bijna elke converteerklus. De
site ondersteunt maar liefst 1200 bestandsformaten op vele gebieden. Behalve de reeds genoemde kunt u er
zelfs terecht voor het converteren van e
-books en cad bestanden, zolang ze
kleiner zijn dan 100 Mb.
Downloaden op: www.zamzar.com
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 2016
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WAT KOST OFFICE 2016.

HANDIGE HULPJES.

Net zoals zijn voorganger is Office 2016 in verschillende versies
verkrijgbaar. Naast een digitaal
abonnement in de vorm van Office 365 zijn er de pakketten met
een traditionele licentie. Het goedkoopste pakket heet Office
2016 voor Thuisgebruik en Studenten en het bestaat uit
Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Het kost eenmalig 149 euro en is voor puur thuisgebruik bedoeld. Voor 130 euro meer
koop je Office 2016 voor Thuisgebruik en Zelfstandigen.
Daarin zitten dezelfde programma's aangevuld met Outlook en
volgens de licentievoorwaarden mag je deze versie ook zakelijk
gebruiken.
De duurste versie heet Office Professional 2016 en kost 539 euro. Dit pakket bevat de hiervoor genoemde onderdelen, aangevuld met Publisher en Acces. Wat al deze versies gemeen hebben, is dat je ze maar op één pc mag
installeren. Voor elke extra installatie
moet je een extra licentie kopen.
Met een abonnement op Office 365
Personal of Office 365 Home ben je flexibeler. De Personalversie kost zeven euro per maand of 69 euro per jaar, de Homeversie tien euro per maand of 99 euro per
jaar. Bij beide versies krijg je Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher
en Acces, zestiggratis belminuten voor
Skype en een terabyte cloudopslag op
OneDrive. Office 365 Personal mag je
maar op één pc, Mac, tablet of telefoon
installeren, terwijl je Office Home op
maximaal vijf apparaten tegelijk mag installeren. Bovendien
krijgen abonnees volgens Microsoft regelmatig nieuwe functies.
De
verschillende
versies
zijn
online
te
koop
op
www.office.com.
Werk je op een onderwijsinstelling of heb je schoolgaande
kinderen? Dan krijg je op www.schoolspot.nl fikse kortingen,
de Professional-editie kost hier 27 euro.

7-Zip.
Een goede tool om bestanden te comprimeren is onmisbaar. Wat
ons betreft is de beste tool hiervoor 7-Zip. Het werkt eenvoudig,
het eigen formaat is een van de beste, het programma is gratis
en het is open-source. De stabiele versie heeft onlangs na maar
liefst vijf jaar een update gekregen en is weer helemaal bij de
tijd. Om 7-Zip te gebruiken, selecteert u in Windows verkenner
een aantal bestanden, klikt u er met de rechtermuisknop op,
kiest u voor 7-Zip en daarna voor Toevoegen
aan archief. U kunt nu een aantal instellingen
invoegen, zoals bijvoorbeeld de naam van het
Archief, het Archief-formaat en eventueel
een wachtwoord als u het archief wilt versleutelen. Klik op Ok om de bestanden te comprimeren.
Downloaden op: http://www.7-zip.org

De CalCuluS maart / april 2016
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Jelly Bean Keyfinder.
Microsoft Office, Windows en andere software, allemaal hebben
ze hun eigen activatiesleutel. Daar een lijstje van bijhouden is
zeker een aanrader, handig wanneer u, bijvoorbeeld na een
crash, uw programma's opnieuw moet installeren. Dat is gelukkig niet heel ingewikkeld, dankzij sleutelvinder Jelly Bean Keyfinder, te downloaden vanaf magicaljellybean.com/keyfinder
Klik op de download bij de gratis
versie en voer het gedownloade
bestand uit. Na een klik op Finish wordt het programma geopend. Het werkt erg eenvoudig,
bij het opstarten scant het de
harde schijf op programma's. Kan
Keyfinder van een gevonden programma de productsleutel achterhalen, dan ziet u dat links in de kolom weergegeven. Klik erop
om bij de CD key de productsleutel te zien. Jelly Bean Keyfinder
kan ook de productsleutel van een windows installatie die nu niet
wordt gebruikt, bijvoorbeeld als u een dualboot hebt. Het is mogelijk de gevonden sleutels op te slaan door te klikken op File en
dan op Save As.
De CalCuluS maart / april 2016
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FREEWARE.

GRATIS LEUKE APPS.

Knipprogramma.
In het startmenu vind je het Windows hulpje genaamd Knipprogramma. Dit is een programmaatje waarmee je als het ware
een foto maakt van je beeldscherm. De afbeelding bewaar je
vervolgens als jpg of png bestand. We zijn blij met deze basisfunctionaliteit van Knipprogramma, maar het had wel iets uitgebreider gemogen.
In Microsoft Snip daarentegen vind je
alles wat je nodig hebt om screenshots te
maken en op te slaan. Het programma
maakt snel een snapshot van je volledig
beeld, een venster of een eigen selectie.
Je start Microsoft Snip via de Print Screen
toets op je toetsenbord. Je kunt je muis ook midden bovenin je
beeldscherm bewegen. Hier verschijnt een extra menuutje. Je
kunt in de schermafbeeldingen arceringen aanbrengen. Ook is
het mogelijk om een gesproken bericht toe te voegen, je bewaart het screenshot dan vervolgens als filmbestand (mp4). Met
deze truc kun je ook live arceringen toevoegen aan je afbeelding
terwijl je iets uitlegt. Uiteraard is het ook mogelijk om het
screenshot te bewaren als jpg of png.
Downloaden op: https://mix.office.com/snip

Scoupy.
Scoupy is een app om geld te besparen. Het idee erachter is niet
nieuw, maar de manier waarop je het gebruikt wel. De app
draait namelijk om kortingsbonnen en cashback-acties van winkels. Het handige is dat de app automatisch binnen een straal
zoekt vanuit de plek waar je je bevindt. Om de app volledig te
kunnen gebruiken, moet je wel eerst een account aanmaken, of
inloggen via Facebook. Wil je een coupon gebruiken, dan moet je
in de meeste gevallen de streepjescode scannen, een foto van
de aankoopbon maken en doorsturen. Dit doe je allemaal vanuit
de app. De acties zijn overigens meestal niet exclusief voor
Scoupy. Maar als je door een winkelstraat loopt, is het makkelijker om Scoupy te checken, dan de folders van alle winkels in de
buurt door te bladeren.

Beter de-installeren.
Betaalsoftware wordt bijna nooit freeware, maar er zijn uitzonderingen. Ashampoo Uninstaller helpt bij het grondig verwijderen
van geïnstalleerde programma's. Hierbij probeert Ashampoo
Uninstaller alle sporen te verwijderen.
De optie Guard is aan te raden, evenals het automatisch opstarten met Windows.
Ashampoo Uninstaller kan dan meekijken als je een nieuw programma installeert en nog beter zijn werk doen. Deze
informatie wordt weer gebruikt als je
een programma ooit wilt verwijderen. Wees voorzichtig met de
mogelijkheden achter de knop Tools. Hier zijn verouderde technieken te vinden die niet helemaal veilig zijn voor elke computer.
Downloaden op: http://www.ashampoo.com
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Kringloop.
Misschien vind je het leuk om door tweedehands spullen te snuffelen en te kijken of je wat bijzonders tegenkomt. Je kunt ook
geld besparen of duurzaam bezig zijn door gebruikte goederen te
kopen in plaats van nieuwe. Stap daarom eens een kringloopwinkel binnen. Met de kringloop-app heb je er zo een in de buurt
gevonden, ook als je op onbekend terrein aan het shoppen bent.
Open de App en je krijgt standaard een lijst van winkels in de
omgeving. Via het menu kun je ook zoeken op bijvoorbeeld
plaatsen of via de kaart. Tik op een winkel voor meer informatie,
zoals adres, openingstijden en beoordelingen. Zelf een beoordeling toevoegen kan ook met de optie Open in Google Maps of
Open in Apple Maps plan je eenvoudig de kortste route.
Wijs op reis.
Door criminaliteit, terrorisme, natuurgeweld of andere redenen kan het voorkomen dat er voor delen van uw vakantiebestemming een waarschuwing of zelfs negatief reisadvies geldt. De overheid geeft per
land informatie en heeft een handige app
waarmee u altijd de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat kunt vinden.
Downloaden op: www.rijksoverheid.nl/reisadviezen
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WINDOWS 10 IN DE WAR.

TIPS VOOR WINDOWS 10.

Bij sommige problemen is het opstarten in veilige modus en het
aanpassen van een paar kleine instellingen voldoende om je systeem weer op de been te helpen. In eerdere versies van Windows kon je nog voor het opstarten kiezen voor de veilige modus. In Windows 10 kun je de veilige modus starten door je systeem hierop voor te bereiden. Geef via Windowstoets+R de
opdracht msconfig.exe. Kijk bij het tabblad Computer opstarten
en plaats een vinkje bij Opstarten in veilige modus. Je hebt
de keuze om je netwerk te activeren, bijvoorbeeld als je de internetverbinding nodig hebt in de veilige modus. Bij de volgende
herstart beland je automatisch in de
veilige modus. Verwijder het vinkje om
terug te keren naar de normale toestand.
Bij heftige computerproblemen is het
fijn om een herstelpunt achter de hand
te hebben. Dankzij Windows Systeemherstel kun je dan terugkeren naar een
eerder moment.
Ga via Windowstoets+Pause naar Geavanceerde systeeminstellingen. Klik op Systeembeveiliging en schakel de herstelpunten in voor je schijven. Met de knop Maken creëer je
handmatig een herstelpunt, maar het gebeurt ook automatisch
als je bijvoorbeeld een programma installeert. Klik op de knop
Systeemherstel om een eerder herstelpunt terug te zetten.
Systeemherstel en andere herstelopties zijn eveneens te activeren via de geavanceerde opstartopties. Ga hiervoor naar Start,
Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Systeemherstel en
klik bij Geavanceerde opstartopties op Nu opnieuw opstarten. Dezelfde functie bereik je ook door je systeem opnieuw op
te starten via Start, Aan uit, Opnieuw opstarten terwijl je de
Shifttoets ingedrukt houdt. De geavanceerde opstartopties worden zichtbaar voordat Windows opstart. Kies voor Problemen
oplossen, Geavanceerde opties en Systeemherstel om een
eerder herstelpunt terug te zetten. Naast Systeemherstel heb
je ook de keuze voor Opstartherstel en Herstellen met Installatiekopie. Met deze laatste optie wordt je systeem hersteld
naar de fabrieksinstellingen en raak je instellingen en bestanden
kwijt, maar krijg je je systeem vaak wel weer aan de praat.

PDF Printer.
Microsoft heeft zijn eigen Print to PDF functie in Windows 10
geïntegreerd als een virtuele printer. Op zich is dat handig, maar
met deze functie kunt u eigenlijk alleen maar het gewenste papierformaat kiezen. Dan bent u toch beter af met een pdf-printer
van een externe partij, zoals het gratis BullZip Community Edition. Na de installatie, waarbij u de voorgestelde componenten
mag accepteren, is uw printerlijst een exemplaar rijker geworden, namelijk BullZip PDF Printer. Wanneer u naar deze virtuele
printer afdrukt, verschijnt een dialoogvenster waar u het document nog op allerlei manieren kunt optimaliseren. Veel flexibeler
dus dan de pdf-printerfunctie van Windows 10.
Downloaden op: www.bullzip.com/products/pdf/download.php
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OneDrive.
Hebt u Windows 10 geïnstalleerd, dan hebt u vast wel gemerkt
dat OneDrive nauw verweven zit in dit besturingssysteem. Dat is
vervelend als u daar geen gebruik van maakt. Hebt u Windows
10 Professional dan kunt u OneDrive uitschakelen, ook in de Verkenner. Druk op de Windowstoets+R en voer gpedit.msc in
en druk op Enter. Kies in het linkervenster achtereenvolgens
Computerconfiguratie,
Beheersjablonen,
Windowsonderdelen, en OneDrive. Dubbelklik in het rechtervenster op
Voorkomen dat Onedrive wordt gebruikt voor bestandsopslag. Vink Ingeschakeld aan en bevestig met Ok. Wilt u deze
functionaliteit terug, vink dan Niet geconfigureerd of Uitgeschakeld aan. Sluit de tool af en herstart uw pc.
Scrollen.
In Windows was het altijd zo dat u eerst een venster actief
moest maken door het aan te klikken om binnen dat venster te
kunnen scrollen. In windows 10 hoeft dat niet langer. Het volstaat de muisaanwijzer boven zo'n venster te houden om met
het muiswiel aan de slag te gaan. Werkt dat niet? Dan moet u
die functie eerst aanzetten. Open het Windows startmenu en
kies Instellingen. Kies Apparaten en open de rubriek Muis en
touchpad. Zet de schakelaar bij Inhoud van niet-actieve
vensters omlaag schuiven als ik deze aanwijs op Aan. U
kunt zo ook deze functie op Uit zetten.
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