Computer Club Swalmen

DRUKWERK

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

0475-407120
0475-407121

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

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS

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

Mei / Juni 2011

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

www.van-heijster.nl
kantoor@van-heijster.nl
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Hoogstraat 11
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Tel. 0475-501485
Fax. 0475-504347
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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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SYSTEEMHERSTEL OPSCHONEN IN WINDOWS XP.

Colofon

Oude herstelpunten verwijderen.
Systeemherstel is een mooi systeem, maar het neemt behoorlijk
wat ruimte in op de harde schijf. Dit terwijl je bepaalde hersteldata op een gegeven moment niet meer nodig hebt.
Wanneer je systeem stabiel loopt en de laatste softwareinstallatie al een tijdje geleden is, dan kun je de oude systeemherstelpunten net zo goed verwijderen.
Oude punten doe je verwijderen door met de rechter muisknop
op Deze computer te klikken en dan op de schijf waarop je
Windows hebt geïnstalleerd (meestal is dat C:\).
Kies nu voor Eigenschappen. Klik nu rechts onder het taartdiagram op Schijfopruiming. Nu berekent Windows hoeveel ruimte er vrijgemaakt kan worden. Dat kan enige tijd duren.
Hierna verschijnt het venster Schijfopruiming voor C:\ (of de
harde schijf die je hebt geselecteerd). Hier kun je selecteren
welke data verwijderd kan worden. Wij kiezen echter voor het
tabblad Meer Opties. Daar kunnen we onder Systeemherstel
kiezen voor Opruimen.
Bevestig dat je alle herstelpunten behalve de laatste wilt verwijderen en er wordt ruimte op de harde schijf vrijgemaakt.
Let op: dat je bij het sluiten van het venster Schijfopruiming
voor C:\ wanneer je op OK drukt ook meteen de opruimacties
op het andere tabblad uitvoert. Controleer dus eerst of je niet al
te rigoureus opruimt bij het indrukken van de OK knop.

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

Oplage:
105 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

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

Arno Cretz

Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

Swalmen

Ruimtegebrek voorkomen.
Om te voorkomen dat de herstelpunten teveel vrije schijfruimte
opslokken, kun je systeemherstel uitschakelen.
Dat is niet aan te bevelen.
Beter is het om de schijfruimte die systeemherstel inneemt te
beperken. Ga naar het Configuratiescherm en open Systeem.
Ga nu naar het tabblad Systeemherstel. Hier kun je de optie
Systeemherstel op alle stations uitschakelen, maar wij klikken op Instellingen en bepaal hoeveel ruimte Systeemherstel
kan innemen op je harde schijf. Stel een percentage in en bevestig door twee maal op OK te klikken.
Sluit daarna het Configuratiescherm.
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TE LEEN.

Computer
Outlet
Roermond

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

De winkel voor:
-

HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Ook kan men als lid een eigen e-mail adres via de club aanvragen, dit kan op de clubavond bij een van de bestuursleden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
CLUBAVONDEN
12
9

mei
juni

2011
2011

juli en augustus vakantie

1
6
3
1

september
oktober
november
december

2011
2011
2011
2011

De clubavonden beginnen om
19.30 uur en duren tot 22.30
uur.
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NIEUWE WEBSITE.
Sinds kort is er een nieuwe
website
om
freeware
programma’s te downloaden.
Omdat hij is ingedeeld in diverse categorieën zoals, Audio, Foto en Video: Back-up
en herstel: Ontwerp en illustratie: Games: Programmeren: Brandprogramma’s: Internettools en Kinderen en
Onderwijs is hij ook overzichtelijk. Er is van alles te vinden
zowel voor Windows, Mac,
Mobiel en Linux.
Het adres is:
www.softwarebase.nl
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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.

Als je een audio-cd wilt branden die je in elke cd-speler kunt afspelen, kies je in het hoofdmenu voor Audio schijf. Vervolgens
werkt alles eigenlijk op precies dezelfde manier.
Het enige verschil is dat je nu rechtsboven een Muziekspeler
ziet, die automatisch gebruikt wordt als je dubbelklikt op een
audiobestand.
Het maakt hierbij niet uit of het
om een WAV-bestand of een
MP3-bestand gaat.
Voor het branden zal CDBurnerXP
Pro de bestanden automatisch omzetten, zodat ze geschikt zijn
om in een cd-speler af te spelen.
Als je een ISO-bestand hebt gedownload, kun je dit bestand ook
branden met behulp van CDBurnerXP Pro.
Kies in dat geval in het hoofdmenu voor Brand ISO beeldbestand. Je hoeft niets aan de instellingen te veranderen in het
scherm dat verschijnt.
Je hoeft alleen maar op Bladeren te klikken en het ISO-bestand
dat je hebt op te zoeken en te selecteren. Klik daarna op Branden schijf en de cd wordt gebrand.
De CalCuluS mei / juni
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GRATIS BRANDEN MET CDBURNERXP PRO.
Wil je liever een gratis programma proberen, dan is CDBurnerXP Pro een uitstekende vervanger voor het dure Nero.
Je moet even opletten tijdens het installeren. De tool wil namelijk automatisch Registry Reviver installeren. We raden je aan
om dit niet te doen en dus de optie Registry Reviver niet installeren te activeren.
Na de installatie wordt het programma gestart en zal er onder
Select your language waarschijnlijk automatisch al Nederlands staan.
In het beginscherm van CDburnerXP zie je een vijftal opties, te
weten Data schijf, Audio schijf, Brand ISO beeldbestand,
Kopieer schijf en Schijf leegmaken.
Als je een DivX-film of een cd met
MP3's wil branden, kies je voor de
eerste optie Data schijf. Als je daarop klikt, verschijnt er een nieuw
scherm, waarin je linksboven een
Verkenner ziet. Daar zoek je de bestanden op die je op cd wilt branden. Klik je daar linksboven op een
map, dan verschijnt rechts ernaast
de inhoud van die map. Zo gauw je
de bestanden die je zoekt hebt gevonden, sleep je ze van rechtsboven naar rechtsonder. De groene balk onderaan geeft direct aan in hoeverre de schijf vol is en
of er dus nog meer data bij past. Heb je het verkeerde bestand
naar beneden gesleept, dan klik je er een keer op, waarna je op
de knop Verwijderen klikt. Zo gauw je tevreden bent met je
keuzes, klik je op de knop Branden. Er verschijnt wederom een
nieuw scherm, namelijk Branden schijf. Hier kies je eigenlijk
altijd voor optie twee, Schijf finaliseren. De eerste optie laat je
open en is alleen van toepassing als je een herschrijfbare cd gebruikt, wat waarschijnlijk niet het geval zal zijn. Het is in de
praktijk ook niet nodig om de derde optie Kies geavanceerde
instellingen te kiezen, want als er nog geen cd in het station
zit, verschijnt hetzelfde scherm op het moment dat je voor optie
twee Schijf finaliseren kiest. Zo gauw je een cd in het station
plaatst, zal CDBurnerXP Pro beginnen te branden en verschijnt
er een melding als het branden voltooid is.
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BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
voorzitter@swalmencomputerclub.nl
Piet Raeven;
penningmeester@swalmencomputerclub.nl
Kelly Koolen
secretaris@swalmencomputerclub.nl
Kevin Koolen;
kevin@swalmencomputerclub.nl
Marianne Schmitz;
marianne@swalmencomputerclub.nl
Wil men de helpdesk iets vragen, mail dan naar onderstaand Email adres en men krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Vermeld in het mailtje even uw lidnummer.

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

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Op de Algemene Leden Vergadering van 24 maart 2011 is de
goedkeuring gegeven om in het huishoudelijk reglement een
toevoeging te plaatsen. Leden die graag een exemplaar willen
hebben kunnen dit even kenbaar te maken door een mailtje te
sturen naar het e-mail adres info@swalmencomputerclub.nl.
Dit geld ook voor de Statuten.
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.
CONTRIBUTIE.
Op de ALV van 24 maart 2011 verzocht de penningmeester om
de contributie voor 31 december te voldoen.
Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven gebeurt dat
reeds automatisch en bij de leden die nog geen machtiging hebben gegeven bevind zich een machtigingsformulier in deze CalCuluS-info dat men kan invullen en dan ingeleverd of opgestuurd
kan worden.
OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle informatie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
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ZEKERHEID VOOR ALLES.

GRATIS TEKSTVERWERKER.

Wanneer je een vakantie boekt op internet doe je er verstandig
aan te controleren of de organisatie is aangesloten bij de ANVR
(Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). De
betreffende website toont dat aan met het logo. Als je er helemaal zeker van wilt zijn dat dit logo terecht is, bezoek je de site
www.anvr.nl en klik je in het rechter venster op controleer lidmaatschap.
Een ander keurmerk waarop je
moet letten is dat van de Stichting Garantiefonds Reisgelden
(SGR). Ook hiervoor geldt dat je
op de website van de Stichting
zelf (www.sgr.nl), kunt controleren of een reisorganisatie hierbij is aangesloten. Dit geeft je de
zekerheid dat er niets mis gaat met je vooruitbetaalde reisgeld
en dat je jouw vakantie zorgeloos kunt voortzetten. Zoals jullie
kunnen zien zijn deze logo’s gemakkelijk te kopiëren en op een
valse site te plaatsen.

Libre Office.
Wellicht heb je al eens van Openoffice.org gehoord, of er zelfs al
mee gewerkt. In dat geval is een eventuele overstap naar Libre
niet zo groot, want dit pakket is eigenlijk niets meer dan een variant van Openoffice.org.
Er zitten echter een paar functies in Libre die ontbreken in Openoffice. Zo is er een betere importfunctie voor documenten die
met het pakket Works van Microsoft zijn gemaakt en is de uitwisselbaarheid met Wordperfect verbeterd.
De tekstverwerker Writer zul je het meest gebruiken.
De ontwikkelaars hebben er ook in deze versie voor gekozen
geen lint à la Word te gebruiken, maar een normale menubalk.
Hierdoor lijkt Writer een wat ouderwets programma, maar het lint
is nu eenmaal een functie van
Word waar veel gebruikers niet
aan kunnen wennen.
Writer leest en schrijft Worddocumenten zodat uitwisselbaarheid gegarandeerd is. Hecht niet al te
veel waarde aan de spellingcontrole, want deze is niet afkomstig
van een officiële taalinstantie. Zo werd het woord rss-feeds wel
herkend, maar voor feeds kregen we reeks of feeks als suggestie.
Het programma is te downloaden bij: www.libreoffice.org.
WEETJES.
Microsoft heeft het eerste servicepack voor Windows 7 uitgebracht. Deze wordt via Windows Update automatisch aangeboden. Dit servicepack is een verzameling van verbeteringen die al
eerder via Windows Update zijn verspreid. Nieuwe functies hoef
je dus niet te verwachten.
EXTRA VEILIG MAILEN MET GMAIL.
Als je er prijs op stelt kun je je Gmail account net zo beveiligen
als je internetbankieren.
Na het invoeren van het wachtwoord vraagt Gmail om een verificatiecode die naar je mobiele telefoon wordt gestuurd. Standaard staat deze functie uit.
Je activeert het via Accountinstellingen.
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PRINTTAKEN ANNULEREN.

MIJN INKT IS VEEL TE SNEL OP.

Als u veel afdrukken maakt, hebt u zonder twijfel ooit meegemaakt, u print per ongeluk iets dat u niet had willen printen en u
wilt de printopdracht annuleren. Maar wat u ook doet, de opdracht blijft staan, en het gevolg is dat u geen nieuwe printopdrachten kunt geven. Dit probleem kan met een trucje worden
verholpen. Klik op de knop Start, typ in het invoerveld NET
STOP SPOOLER en druk op Enter. Blader nu in Windows verkenner naar C:\windows\system32\spool\PRINTERS
Verwijder de bestanden in deze map, zodat de laatst ingevoerde
printopdrachten niet zullen worden uitgevoerd. Klik nogmaals op
Start en typ nu in het invoerveld NET START SPOOLER.
U kunt vervolgens weer nieuwe printopdrachten geven.

Een vaak gehoorde klacht is dat de inkt van printers, ook als er
weinig afdrukken worden gemaakt, snel opraakt vooral ook door
het steeds kleiner worden van de cartridges.
Dit kan echter diverse oorzaken hebben.
Een groot nadeel van kleurenprinters is dat de kleuren ook worden gebruikt als u een zwart-witafdruk denkt te maken. De
meeste afdrukken, bijvoorbeeld die van een e-mailbericht of een
routebeschrijving, bevatten toch wat kleurelementen. Kleurcartridges worden ook aangewend om zwart nog zwarter te maken.
Stel daarom bij het afdrukken in zwart-wit uw printer altijd in op
grijstinten, er wordt dan geen kleur gebruikt.
Het per ongeluk in kleur afdrukken is misschien wel de enige
mogelijkheid waar u zelf iets aan kunt doen. Printers gebruiken
inkt niet alleen om een afdruk te maken, maar ook om de spuitmondjes van de printerkop schoon te houden. Tijdens dit reinigingsproces wordt dus inkt verspild om te voorkomen dat het
apparaat vanuit stilstand stuk gaat. Ieder merk en type printer
heeft een ander reinigingsprogramma en ook de hoeveelheid inkt
die ermee wordt verspild wisselt dus. Er wordt gereinigd na een
bepaald aantal afdrukken, na een tijdsinterval en/of als u de
printer in– of juist uitschakelt.
Het zou uiteraard prettig zijn als de industrie een reinigingsproces bedenkt dat niet ten koste gaat van kostbare inkt.

PLOTSELINGE POP-UPS.
Wanneer u aan het surfen bent en er verschijnen, zonder dat u
iets aanklikt, regelmatig pop-ups in beeld, dan is de kans erg
groot dat er een virus of spyware op uw pc staat. Gelukkig hoeft
u niet direct een duur antiviruspakket aan te schaffen om ervoor
te zorgen dat u veilig kunt computeren. Er zijn gratis
programma’s te downloaden die prima in staat zijn om virussen
en spyware te bestrijden, zoals Spybot Search and Destroy, te
downloaden via www.safer-networking.org en AVG Free, te
downloaden via free.avg.com. Mocht u een dergelijk programma nog niet op uw pc hebben staan, dan is het een dringend advies om er zo snel mogelijk een te installeren. Surfen zonder antivirus– en spywareprogramma’s is bijzonder onverstandig.
WACHT NIET TE LANG.
De kwaliteit van magnetische banden loopt terug na verloop van
tijd. U loopt zelfs het risico dat u sommige opnamen nooit meer
terug kunt luisteren of zien.
Wacht daarom niet te lang met het digitaliseren van de herinneringen die u ooit op cassette– of videoband hebt opgenomen.
Het kan aardig wat tijd kosten om uw hele archief bij te werken,
maar uiteindelijk betaalt het zich uit in figuurlijke zin. Zoals gezegd is het aardig tijdrovend werk en het moet natuurlijk wel
leuk blijven.
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SCANNEN VIA NETWERK.
Een van de voordelen van een multifunctional is dat er een scanner is ingebouwd. Deze werkt in een netwerksituatie echter niet
altijd even goed. Als u er problemen mee ondervindt, hebben we
een simpel advies, stop met proberen. Als u de scanfunctie via
het netwerk niet direct aan de praat krijgt kunt u uw pogingen
beter staken. Er is een eenvoudige oplossing om documenten te
scannen en vervolgens op een andere computer te openen. De
meeste multifunctionals hebben een usb-aansluiting of mogelijkheid om een geheugenkaart te plaatsen. Gebruik het menu op de
multifunctional om de scan op te slaan op de stick of geheugenkaart. Ontkoppel het opslagmedium en plaats het in de computer
waar u het materiaal nodig hebt. Vervolgens kunt u het gescande document openen met uw fotobewerkingsprogramma.
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OUDE SOFTWARE IN WINDOWS 7
Windows 7 is een fijn en stabiel besturingssysteem. Dat is een
goede motivatie om ernaar over te stappen vanaf een oudere
versie. Het kan echter gebeuren dat programma’s die perfect
werken onder Windows XP of ouder, plotseling niet meer werken
onder Windows 7. In dat geval moet u ze in een andere modus
opstarten. Klik met de rechtermuisknop op het .exe-bestand van
het programma en kies Compatibiliteitsproblemen oplossen.
Er wordt nu een venster geopend.
Klik hierin op Probeer de aanbevolen instellingen en daarna
op Programma starten zodat het programma wordt opgestart
met de compatibiliteitsinstelling. Als het goed is, moet de software nu gewoon werken. Klik op Volgende en vervolgens op Ja
deze instelling opslaan voor dit programma als het programma werkt of op Nee opnieuw proberen met andere instellingen als het programma nog niet werkt.
VERKEERDE TOETSAANSLAGEN.
Soms lijkt een toetsenbord wel een eigen leven te leiden. U slaat
dan bijvoorbeeld de toets voor het vraagteken aan, maar op het
beeldscherm verschijnt een = teken.
Wellicht denkt u dat het toetsenbord kapot is, maar dat is niet
het geval. U hebt per ongeluk de toetsen combinatie
ALT+SHIFT ingedrukt, waardoor de taalinstelling is veranderd.
De oplossing:
Als u dezelfde toetsen combinatie nogmaals indrukt, werkt uw
toetsenbord weer naar behoren.
GELUIDEN WIJZIGEN IN WINDOWS XP, VISTA EN 7.
Als je de computer start hoor je altijd het melodietje van Windows, deze geluiden kun je wijzigen of simpelweg uitzetten. Klik
op Start en Configuratiescherm. Klik op Spraak, geluid en
geluidsapparaten en Geluiden en audioapparaten.
Maak je gebruik van Vista of 7, dan klik je op Hardware en geluiden en Geluid. Open het tabblad Geluiden. Selecteer een
van de voorvallen in het kader Programmagebeurtenissen.
Kies in het uitvalmenu onder Geluiden het nieuwe geluid dat je
wilt gebruiken.
Met een klik op de afspeelknop, in Vista en 7 Testen, kun je een
geluidje van tevoren beluisteren. Klik op Ok om de instellingen
te bewaren.
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IN MEMORIAM.
Op 12 april ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons
lid Coen Ottenheim uit Reuver.
Wij wensen zijn vrouw en nabestaanden dan ook alle sterkte toe.
PISHING.
Sommige e-mails zijn zo gemaakt dat het lijkt of ze van uw bank
komen. Ze vragen bijvoorbeeld of u uw pincode wilt bevestigen
omdat er iets mis zou zijn met de beveiliging. Vaak kunt u al aan
het taalgebruik van deze e-mails zien dat er iets niet klopt. Het
zijn meestal slecht vertaalde mails met veel spelfouten. Deze
mails noemen we PISHING, oftewel het vissen naar persoonlijke gegevens.
Ga NOOIT op deze e-mails in, want de bank vraagt u nooit per
e-mail om uw wachtwoord of pincode.
Geef nooit persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden via de
computer aan anderen.
Typ het wachtwoord alleen in op de website waarvoor u het
wachtwoord oorspronkelijk hebt gemaakt.
Veel mensen hebben maar een e-mail adres. Het kan handig zijn
om meerdere gratis adressen aan te maken, zodat u uw echte
adres niet hoeft op te geven bij de verkoopsite die u niet helemaal vertrouwd.
Hotmail, Gmail en Yahoomail bieden gratis e-mail adressen aan.
Mocht u met een bepaald adres problemen krijgen, dan gooit u
dat e-mailadres gewoon weg. U maakt daarna gewoon weer een
nieuw adres aan.
Let ook goed op welke programma’s u downloadt en of deze
programma’s wel afkomstig zijn van een betrouwbaar bedrijf of
organisatie. Vaak worden er gratis programma’s aangeboden,
die niet doen wat ze beloven. Het is mogelijk dat het programma
op de achtergrond zelfs schade aanricht op uw computer.
Als u niet zeker weet of een programma te vertrouwen is, kijk
dan met behulp van Google wat andere mensen melden over het
programma. Als u dan nog twijfelt over het programma, download en installeer het dan niet.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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