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

Mei / Juni

2014
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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

WIJ ZIJN VERHUISD:

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

Internet op je TV.
Als je wel wilt kunnen internetten met je tv, maar nog niet toe
bent aan een nieuwe smart tv, dan is de Home Media Player van
Philips vast iets voor jou. De HMP 7100 is slank en compact
vormgegeven en 180 mm breed. Dankzij de ingebouwde wififunctionaliteit en snelle usb-connectiviteit heb je direct toegang
tot alle content op internet en je eigen computer. Het apparaat is
in staat om een groot aantal bestandsformaten af te spelen, is
voorzien van een DTS 2.0-uitgang en ondersteunt Dolby Digitalgeluid. Je kunt online films en video’s bekijken, films huren, contact houden met vrienden en familie etc. De functie SimplyShare
zorgt ervoor dat je video’s, foto’s en muziek in verschillende bestandsformaten kunt delen vanaf je smartphone, tablet of computer, en alles bekijken of beluisteren via het grote scherm.
Meer info: www.philips.nl
Prijs: € 130,=
Let op de extra kosten.
Er is een overvloed aan websites met aantrekkelijke vakantieaanbiedingen. Soms kun je voor minder dan honderd euro al een
lang weekend naar een zonovergoten strand vliegen.
Lees echter altijd de voorwaarden goed door voordat je de bestelling plaatst. Regelmatig komen er op het eind nog verborgen
kosten aan het licht. Zo moet je bijvoorbeeld extra betalen voor
ruimbagage of komen er kosten bij als je op een ander tijdstip
wilt vertrekken. Sommige aanbiedingen zijn dan opeens niet zo
heel aantrekkelijk meer.
Verwarring over internetsnelheid.
Het is goed om te weten dat je browser de snelheid in bytes per
seconde aangeeft, terwijl je internetprovider het meestal in bits
uitdrukt. Er gaan acht bits in één byte, dus moet je de snelheid
om te beginnen delen door acht. Daarnaast gaat een deel van je
snelheid verloren omdat jouw computer commando’s moet uitwisselen met de server.
Tenslotte is je snelheid ook sterk afhankelijk van de bron waaruit
je downloadt. Als het bestand staat opgeslagen op een trage
server, of als het erg druk is op die server, dan zal dat de downloadsnelheid voor dat specifieke bestand ook negatief beïnvloeden.
De CalCuluS mei / juni 2014
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Verspreiding:
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Oplage:
100 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl
Eindredactie:
Arno Cretz en Huub van Eck
redactie@swalmencomputerclub.nl
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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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PAGINA 5:
Jubilarissen.
PAGINA 7:
Hoe te stemmen.
PAGINA 9 tot 13:
Gratis programma’s.
PAGINA 14:
Veilige usb-stick.
PAGINA 15:
Zuiniger printen.
PAGINA 16 + 18:
Weetjes.

Pagina 3

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

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.
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.

De CalCuluS maart / april
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WEETJES.

MEDEDELING.

NTFS.
Hebt u een schijf of usb-stick als Fat32 geformateerd, maar benut u liever de voordelen van het NTFS-bestandssysteem?
Herformateren kan, maar dan verliest u alle data. U kunt echter
ook een conversie uitvoeren zonder data te verliezen, hoewel
een back-up altijd verstandig is. Ga naar de opdrachtprompt en
voer daar het volgende commando uit convert x: /fs:ntfs en
bevestig met Enter (vervang x: door de juiste schijfletter).

Op de clubavonden wordt iedereen verzocht zich kenbaar te maken door het dragen van een naamplaatje en dat ook in hun bezit te houden. Nu zijn er leden die het naamplaatje afdoen en na
afloop in de koffer deponeren.
DAT IS NIET DE BEDOELING.
Bewaar het naamplaatje bijvoorbeeld in uw computertas dan
heeft men het ook altijd bij zich en raakt het niet kwijt.
Mocht men het per abuis toch kwijt raken dan kan men een
nieuw naamplaatje aanvragen bij de redactie.
E-mail: redactie@swalmencomputerclub.nl

Muis.
Hebt u een groot scherm met een hoge resolutie, dan is het vaak
lastig snel de muisaanwijzer te lokaliseren. In dat geval doet u er
beter aan die aanwijzer groter en contrastrijker in te stellen.
Dat doet u vanuit het Windows Configuratiescherm, waaruit u
achtereenvolgens Toegankelijkheid, Wijzigen hoe de muis
werkt selecteert. U hoeft nu maar een van de negen voorinstellingen te selecteren en met Toepassen of Ok bevestigen.

JUBILEUM.
Op de Algemene Ledenvergadering hadden we twee jubilarissen,
Harry Moris en Fred Reynders waren 25 jaar lid van de Computerclub. Door het bestuur en de leden werden ze dan ook in het
zonnetje gezet en kregen ze allebei een lekkere streekmand
aangeboden. Nogmaals proficiat.

Geen YouTube in de trein.
T-Mobile, die de NS voorziet van wifi in de trein, gaat streaming
diensten zoals YouTube, Netflix en Spotify uitzetten.
Normaal gesproken mag een telecomaanbieder geen diensten
blokkeren, maar aangezien het grootschalig streamen ten koste
gaat van de internetverbinding van andere reizigers, is er een
uitzondering gemaakt.
Android Amber Alert app.
Er is nu ook een Ambert Alert app voor Android smartphones.
Wanneer een dergelijke politie oproep wordt uitgestuurd krijg je
direct een push bericht op je telefoon met alle informatie.
Zelf kun je in deze app foto’s en overige gegevens van je eigen
kind(eren) plaatsen. Bij een noodsituatie kun je met deze gegevens de politie altijd van de nodige informatie voorzien.
Ook einde van Office 2003.
Ook voor het Officepakket 2003 valt in april het doek. Voor deze
programma’s geld hetzelfde als voor Windows XP, je kunt ze wel
blijven gebruiken, maar vanwege de slechte beveiliging raden we
dit zeker af. Ga er niet meer mee op internet.
De CalCuluS mei / juni 2014
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ZUINIGER PRINTEN.
De eenvoudigste manier om standaard inkt te besparen, is door de
concept-modus te activeren van uw
printer. Door alle afdrukken standaard als concept af te drukken, bespaart u inkt en toner. Ga
naar Start, Apparaten en printers en dubbelklik op uw printer.
Kies Afdrukinstellingen aanpassen en zoek de inkt besparende printerinstelling. De benaming verschilt per merk en type
printer. Kijk uit naar iets dat lijkt op eco, concept of kwaliteit.
Bijkomend voordeel van de conceptmodus is dat de afdrukken
sneller uit de printer rollen.
PrintEco is een programma dat zich nestelt tussen uw printer en
het programma waarmee u wilt afdrukken. PrintEco richt zich op
het stoppen van papierverspilling maar bespaart dus ook inkt en
voorkomt irritatie. Hoe vervelend kan het zijn als u een mailtje
van een paar zinnen probeert af te drukken en er vele pagina’s
uit uw printer rollen. PrintEco bekijkt hetgeen u wilt afdrukken
en optimaliseert de bladspiegel. Als u bijvoorbeeld met PrintEco
iets afdrukt vanaf de website van een krant, heeft PrintEco de
inhoud van het artikel snel gevonden. PrintEco toont de tekst die
u gaat afdrukken in een voorbeeldweergave. Klik eventueel op
stukken alinea’s tekst die u niet wilt afdrukken en bevestig met
de knop Print.
PrintEco installeert u via
www.printersoftware.com
De printerhulp is geoptimaliseerd voor de Office programma’s Word, Excel, Outlook en
Powerpoint. Er is een extra
knop in het lint aanwezig van
de Office programma’s om de
afdruk via Print-Eco te maken.
PrintEco werkt ook in de webbrowsers Internet Explorer en Firefox. Chrome gebruikers dienen PrintEco apart te installeren via
de Chrome webstore http://tipsentrucs.link.idg.nl/peco
PrintEco is bijzonder handig om de essentie van een webpagina
af te drukken. U activeert een PrintEco afdruk via het menu Bestand, druk op de Alt-toets als u dit menu niet ziet, in uw webbrowser. Het programma is gratis voor persoonlijk gebruik.
De CalCuluS mei / juni 2014
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VERSLEUTEL DATA OP USB-STICK.

HOE TE STEMMEN ?

Een usb-stick is erg handig, want goedkoop, stevig en compact.
Zo compact dat u die makkelijk verliest. Jammer voor de stick,
maar vaak erger voor de data die nu in het bereik van de eerlijke (?) vinder komen. Tenzij u die versleutelt, dat kan met de
gratis tool Granite Portable. U downloadt Granite Portable
(1.4) op http://graniteportable.com/download.
Pak het gedownloade zipbestand uit naar de hoofdmap van uw
usb-stick. Let wel, die stick moet met het NTFS bestandssysteem
zijn geformatteerd. Dat controleert u door het eigenschappenvenster van de stick te openen, let op schijfletter, en op het tabblad Algemeen te kijken. Vanuit het contextmenu kunt u via de
optie Formatteren de stick omzetten naar NTFS.
U kunt nu Granite Portable Launcher.exe starten. De eerste keer
krijgt u een scherm te zien waar u een gebruikersnaam en
wachtwoord (2x) hoort in te typen. Vervolgens klikt u op Log in,
het programma blijft beschikbaar als een groot pictogram net
boven het Windows systeemvak. Klikt u dit aan, dan verschijnt
een soort Startmenu. Hier treft u standaard al een aantal handige snelkoppelingen aan, bijvoorbeeld naar Google en YouTube, maar ook naar Computer en het Windows Configuratiescherm. In dit startmenu treft u onder meer ook de knop Vault
aan. Dat betekent kluis en is niets anders dan een snelkoppeling
naar de submap \vault op uw usb-stick. Tenminste, dat wordt
een map zodra u zich op de correcte manier bij Granite Portable
hebt aangemeld. Zodra u zich afmeld, of de tool afsluit, blijkt die
map weinig meer dan een versleuteld bestand te zijn. Alleen wie
zich correct aanmeldt kan dus gegevens in die kluis benaderen,
verwijderen of toevoegen. Het is niet voor niets dat we het over
een Startmenu hadden. Alle draagbare programma’s (met de
extensie .exe) die u namelijk op uw stick in de submap Granite
Portable\Programs\Startup plaatst, worden automatisch in dat
startmenu opgenomen en u kunt dus op die manier met een
muisklik opstarten.
Zit u om Portable tool verlegen, op
www.portableapps.com/apps verruimt meteen uw blik. Overigens
kunt u ook eigen items toevoegen
aan de submappen Bookmarks, Places en Utilities.

Omdat er op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2014
meningsverschillen waren over het stemmen volgt hieronder een
beschrijving hoe dat moet gebeuren.
Weinig leden zullen hiervan op de hoogte zijn maar dit is zo
vastgesteld in de statuten en daar moet men zich aan houden.
Leden die deze statuten en/of het huishoudelijk reglement willen
hebben kunnen dit melden aan de redactie, zei krijgen deze dan
toegestuurd via e-mail. redactie@swalmencomputerclub.nl
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Artikel 17.
Voor zover deze statuten daarin niet anders voorzien worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen
schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, tenzij een van de aanwezige stemgerechtigde leden zich
daartegen verzet.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt
een herstemming gehouden tussen de personen die het hoogste
aantal stemmen op zich hebben weten te verenigen. Staken de
stemmen ook bij deze herstemming dan beslist het lot.
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, stembiljetten die:
- blanco of ondertekend zijn;
- onleesbaar zijn;
- een persoon niet duidelijk aanwijzen en/of de naam bevatten
van een persoon die niet verkiesbaar is en/of voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten en/of meer bevatten dan de aanwijzing van een persoon die bedoeld is.

Dat ik er op aandrong dat het stemmen correct, volgens de statuten, gebeurde heeft te maken met het feit dat er in het verleden veel problemen over zijn geweest en dat wil ik, ook voor de
toekomst, voorkomen in het belang van de vereniging.
Arno Cretz

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS mei / juni 2014
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TIPS VOOR SMARTPHONE EN TABLETS.
iOS
Op een iPhone of iPad geldt dat u een aankoop, ook als dit een
gratis app betreft, moet bevestigen met het wachtwoord van uw
Apple ID. Daarna hoeft u echter bij volgende aankopen binnen
een periode van 15 minuten geen wachtwoord meer in te voeren. Dit blijkt voor veel ouders een valkuil, nadat u een gratis
game hebt geïnstalleerd en de iPad aan uw kind geeft, heeft deze genoeg tijd om uw creditcard te plunderen met de aankoop
van, om maar wat te noemen, een lading smurfbessen.
Via Beperkingen, onder Instellingen, Algemeen kunt u verschillende onderdelen van iOS uitzetten onder het kopje Sta toe.
Zo kunt u het installeren van apps uitzetten, hiermee verdwijnt
het App Store icoontje zelfs helemaal, of aankopen vanuit apps
onmogelijk maken. Ook onderdelen als FaceTime of de camera
kunt u desgewenst uitschakelen. De beperkingen dient u af te
schermen met een pincode, die u later nodig hebt voor eventuele
aanpassingen. Bewaar hem dus goed!
Verderop, onder het kopje Toegestaan materiaal, vindt u de
optie Vereis wachtwoord. Door hier voor Direct te kiezen, in
plaats van na 15 minuten, is voor iedere aankoop, en in-app
aankoop, het wachtwoord nodig. Zo voorkomt u de 15 minuten
time-out. Geef natuurlijk nooit het wachtwoord aan uw kinderen!
In iOS kunt u ook de zogenaamde Begeleide toegang benutten. U kunt dit aanzetten via Instellingen, Algemeen en Toegankelijkheid. Vervolgens drukt u binnen een bepaalde app
drie keer op de startknop. Nu blijft uw iPhone of iPad binnen de
app, de ingestelde pincode is nodig om de app te verlaten, en u
bepaalt zelf welke functies of knoppen beschikbaar zijn.
Ben je veeleisend? De iPad met het Retina-scherm van tien inch
is perfect voor foto’s, films en televisie, en hij is geschikt voor
zeer krachtige en snelle apps zoals games. De resolutie van het
scherm is zo hoog dat tekst eruit ziet als drukwerk van topkwaliteit. Prijs ± € 479,=
Als je vaak onderweg bent en ook veel van je tablet eist, kun je
beter de nieuwste iPad mini kiezen. Met een Retina scherm van
acht inch is dit de kleinere en tevens lichtere variant van de iPad
Air. Ook kun je kiezen voor een model met mobiel netwerk dan
kun je altijd op internet. Prijs ± € 509,=
De CalCuluS mei / juni 2014
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WATERMERK IN FOTO’S.
Mensen die graag fotograferen en ook soms een foto weten te
verkopen aan een krant, website of tijdschrift kennen het probleem, foto's worden soms van internet geplukt en klakkeloos
gebruikt zonder uw toestemming. Hier is eenvoudig iets aan te
doen door uw afbeeldingen te voorzien van een zichtbaar watermerk. Watermarking Free kan dit voor u regelen en voorziet foto's snel van een fraai en vooral duidelijk watermerk.
Start Watermarking Free en sleep de foto's die u een watermerk
wilt geven naar het Watermarking Free-venster. Klik op Next en
kies uw watermerk bij Stamp. De keuze is beperkt, maar het
zijn professionele half-transparantie afbeeldingen waarmee u uw
foto's bestempelt. Druk op Preview voor een voorbeeldweergave en geef aan waar het programma de foto's met watermerk
moet bewaren, standaard is dit de map My Watermarked Images. Naast de gratis versie is er een betaalde Pro-versie met
meer functies. Hiermee kunt u onder andere meerdere watermerken toevoegen aan dezelfde afbeeldingen en de foto’s automatisch laten verkleinen.
Het is te downloaden op: www.bytescout.com
ONGEWENSTE SOFTWARE.
We waarschuwen er regelmatig voor, ongewenste extra software
tijdens de installatieprocedure van een programma. U probeert
programma A te installeren en krijgt er programma B, C, en D
bij. Als het tegenzit, worden de instellingen van uw browser ook
aangepast. De oplossing is eenvoudig, wees alert tijdens de installatie. De extra programma's zijn vaak standaard actief, waardoor u snel per ongeluk toestemming geeft voor de installatie of
aanpassingen. Om dit te voorkomen, kunt u Unchecky installeren. Unchecky houdt automatisch een extra oogje in het zeil en
deactiveert in veel gevallen de overbodige extra's.
Unchecky werkt goed in de praktijk,
maar biedt uiteraard geen volledige
garantie dat u nooit meer ongewenste software installeert tijdens de installatie van een programma. Goed
opletten is nog steeds de beste remedie, maar Unchecky biedt wel een
extra paar ogen.
Het is te downloaden op: www.unchecky.com
De CalCuluS mei / juni 2014
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VIDEOBEWERKEN.
De website van Avidemux Lijkt uit het jaar nul en dat geld misschien ook wel voor de vormgeving van het programma. Toch is
Avidemux ook in 2014 nog uiterst functioneel! Avidemux heeft
alles in huis om video's te verknippen en aan elkaar te plakken.
Avidemux ondersteunt alle moderne videoformaten en coderingen, zodat u het eindresultaat kunt bewaren met de gewenste
indeling, bijvoorbeeld avi of mp4. Naast het knippen in video's
kunt u ook enkele filters toepassen. Deze zijn te activeren via
het menu Video en Filters. Hoewel Avidemux voor de liefhebber
meer in huis heeft dan bijvoorbeeld Windows Movie Maker, kan
het programma zich uiteraard niet
meten met Pinnacle Studio en dergelijke. Avidemux is voor de meeste mensen vooral handig om
smartphonefilmpjes snel aan elkaar te plakken en bewerken, als u
eenmaal weet hoe het werkt, dan
kost dit karwei dankzij Avidemux
niet veel tijd!
Het is te downloaden op: http://
avidemux.sourceforge.net
VERWIJDER ROOTKIT.
Een rootkit is een ongewenste computeraanpassing, meestal
diep verscholen in Windows. Zoals u begrijpt kan dit handig zijn
voor mensen met minder frisse bedoelingen en is een rootkit een
beveiligingsrisico Malwarebytes heeft een speciaal hulpprogramma genaamd Anti-Rootkit om rootkits te vinden en verwijderen.
Malwarebytes Anti-Rootkit haalt u binnen via de website van de
makers bij For home / Other tools. Voordat de controle wordt
uitgevoerd, haalt het programma het laatste antigif op via internet. Het Malwarebytes Anti-Rootkit voert een uitgebreide controle uit en sloopt eventuele boosdoeners uit uw computer. Hierbij
komen we direct op het gevaar van rootkit-verwijderaars in het
algemeen, omdat een rootkit diep verscholen is, kan de ingreep
net als een echte operatie nadelige gevolgen hebben. Gebruik
Malwarebytes AntiRootkit dus alleen als u er bijna zeker van
bent dat u een rootkit hebt opgelopen en andere beveiligingsprogramma's geen uitkomst bieden.
Het is te downloaden op: www.malwarebytes.org
De CalCuluS mei / juni 2014
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GRATIS PROGRAMMA’S.
SNEL MOOIE FOTO’S.
Om maar direct met de deur in huis te vallen, PhotoSun is geen
hoogvlieger als het gaat om fotobewerken. Omdat PhotoSun veel
basishandelingen zeer snel uitvoert, is het programma toch handig om achter de hand te hebben. Start PhotoSun en sleep een
foto die je wilt bewerken naar het PhotoSunvenster. Basishandelingen zijn snel uit te voeren, bijvoorbeeld roteren, verkleinen,
bijsnijden en rode ogen verwijderen. Achter de knop Effects
gaan enkele effecten schuil, bijvoorbeeld om je foto in een retrojasje te steken. Klik op Frames voor fraaie
fotolijstjes. De opties achter de knop Collage zijn iets te eenvoudig, maar juist leuk om
een foute foto te maken. PhotoSun kan foto's bewaren, Save, maar ook direct versturen via mail of plaatsen op Facebook.
Het is te downloaden op: http://www.micranes.weebly.com
RAW VERWERKEN.
Fotobestanden zijn er rechtstreeks vanuit je camera in globaal
twee smaken, JPG en RAW. JPG is de standaard waar alle apparaten en computers mee om kunnen gaan. Een klein bestandsformaat en compatibiliteit zijn de belangrijkste speerpunten.
RAW-formaten zijn vooral bedoeld om zo veel mogelijk beeldinformatie in op te slaan. Met een speciaal programma kun je vervolgens achteraf allerlei instellingen aanpassen. RawTherapee is
een programma om dit mee te doen. Zo kun je onder andere
kleurcorrecties toepassen, perspectief veranderen, scherpte wijzigen en witbalans aanpassen. Dit alles werkt volgens het non
destructive principe, dat wil zeggen, alle aanpassingen zijn weer
ongedaan te maken. RawTherapee kan jouw aanpassingen bewaren of exporteren naar een JPGbestand. RawTherapee is zeer uitgebreid en krachtig, maar vereist enige
kennis van RAW-bestanden om er vlot
mee te werken. De aanwezige Nederlandse taal maakt het gebruik eenvoudiger om de functies sneller te doorgronden.
Het is te downloaden op: http://www.rawtherapee.com
De CalCuluS mei / juni 2014
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REIS PLANNEN.
TripAdvisor is één van de uitgebreidste reissites op het internet.
Op www.tripadvisor.nl vindt u in een handomdraai hotels, restaurants en bezienswaardigheden in een bepaalde stad of regio.
Typ uw bestemming in het zoekvenster en selecteer Bestemmingen, de website geeft u een overzicht van de populairste
attracties op uw bestemming. Handig is dat
alle attracties, hotels en restaurants een
waardering hebben. Dit zijn waarderingen
van TripAdvisor leden, ze worden dus niet
door reisbureaus of commerciële instanties
geschreven. Zo weet u precies wat de écht
leuke plekjes in een stad zijn. De site oogt
een beetje rommelig, mede dankzij de vele
reclame-uitingen, widgets en Facebookmodules aan de rechterkant van het scherm. Voor iOS en
Android zijn speciale apps beschikbaar. Een nuttige functie in die
apps is dat u kunt zoeken naar het dichtstbijzijnde restaurant of
hotel en u meteen ziet wat de waardering van andere reizigers
is.

VLUCHT BOEKEN.
Een vlucht boeken kunt u op een heleboel websites, maar SkyScanner heeft een aantal handigheidjes in huis.
Ga naar www.skyseanner.com en vul de gegevens van uw
gewenste vlucht in. Maakt het u niet uit wanneer u vertrekt, kies
dan bij Vertrek voor De hele maand. Als u nu op Zoeken klikt,
geeft SkyScanner u een handig maandoverzicht met de goedkoopste vluchten. Let er wel even op dat u de vinkjes bij Prijscontrole weghaalt, dit zorgt voor ervoor dat onnodige reclameuitingen in pop-up-vensters verdwijnen. Bovenaan vindt u de
mogelijke vertrekdata, onderaan de data voor de terugreis. Klik
op een vertrekdatum en de
dienst laat u automatisch de mogelijke retourdata zien, inclusief
de laagste prijs. Om een vlucht
te boeken, wordt u naar de website van de aanbieder geleid. Op
SkyScanner vindt u eveneens
informatie over verschillende landen, luchtvaartmaatschappijen
en vliegvelden.

FOTO’S BEWERKEN.
Om een foto te kunnen bewerken, hebt u niet per se een apart
programma als Photoshop nodig, dit kunt u tegenwoordig gewoon vanuit uw browser doen. Ga naar www.pixlr.com/editor
en klik op Open afbeelding van computer. Als u bekend bent
met een fotobewerkingsprogramma, dan zal de vormgeving van
PixLr u bekend voorkomen. Links vindt u een aantal gereedschappen, rechts de verschillende lagen van uw afbeelding en de
bewerkingsgeschiedenis. Helemaal bovenaan ziet u het menu
waarmee u afbeeldingen kunt openen
en opslaan of bijvoorbeeld het canvas
kunt draaien. Net als Photoshop kent
PixLr ook een aantal effecten.
Deze opent u door op Filters te klikken.
PixLr is geen speeltje, het voelt aan als
een compleet pakket en het kan allerlei
bewerkingen voor u doen.
Het grootste voordeel is dat u het programma gratis kunt gebruiken zonder u aan te melden. Voor uw mobiele apparaat zijn speciale app-versies beschikbaar.

KOPEN EN VERKOPEN.
Wilt u originele en unieke voorwerpen of kleding online aanschaffen, kijk dan eens op de site van Etsy. Dit is een verzameling online shops van particulieren, speciaal gericht op handgemaakte producten, vintage artikelen en knutselspullen. U kunt
zoeken op bepaalde items of kijken welke items populair zijn bij
andere gebruikers. Ziet u iets leuks, voeg het dan toe aan uw
winkelmand en reken af via PayPal of een creditcard. Iedereen
kan een Etsy-winkel beginnen, bent u zelf goed met hout, metaal of plastic of ontwerpt u uw eigen kleding, denk er dan eens
over na om uw spullen op Etsy aan te bieden. Betalingen gaan
via het systeem van Etsy en het bedrijf rekent hier een commissie voor. Deze commissie is slechts 3,5 procent en u bent er zeker van dat u uw geld krijgt.
Meer informatie vindt u op www.etsy.com
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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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