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
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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 nieuwe slimme energiemeters zijn erg fraudegevoelig. Volgens Netbeheer Nederland en Energiebeheer Nederland is het
kinderlijk eenvoudig om gevoelige informatie te vergaren.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
28e Jaargang Mei / Juni 2015

Tweederde van alle pc's met Windows is slecht beschermd tegen
malware vanwege verouderde software of onveilige instellingen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Verspreiding:
Business Post

De selfiestick mag dan wel handig zijn om selfies te maken, anderen kunnen zich er behoorlijk aan ergeren. Daarom heeft concertzaal Ziggo Dome besloten om de selfiestick te verbieden.

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

In 2014 zijn wereldwijd meer dan 1,2 miljard smartphones over
de toonbank gegaan. Een kwart daarvan is gemaakt door Samsung, Apple komt op de tweede plaats.

Apple heeft in de volgende versie van iOS smileys opgenomen
met verschillende huidskleuren. Veel mensen vonden de oude
emoji te blank.
Het Japanse Fujitsu werkt aan een techniek om een smartphone
met uw ogen te kunnen ontgrendelen. Dat gebeurt via een speciale camera die uw iris scant.
WhatsApp gaat dit jaar een functie toevoegen aan zijn app,
waarmee het mogelijk wordt om gratis te bellen met andere gebruikers van WhatsApp.
De functie wordt waarschijnlijk in het tweede kwartaal toegevoegd aan de immens populaire berichtenapp, voor zowel
Android als iOS.
Windows Phone volgt mogelijk later.
De CalCuluS mei / juni 2015
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Nederlanders hebben vorig jaar voor 8 miljoen euro aan schade
door internetoplichting gemeld. Volgens de politie ging het om
bijna 44.000 aangiftes.

Siri, de slimme assistente van Apple, verstaat binnenkort ook
Nederlands. In de volgende versie van iOS praat ze ook in het
Nederlands terug.

Oplage:
100 Exemplaren

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

CLUBAVONDEN
7
4
3
1
5
3

mei
juni
september
oktober
november
december

2015
2015
2015
2015
2015
2015

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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HOMEPAGE COMPUTERCLUB.

BANKZAKEN DOEN OP JE PC.

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

Gebruik geen Windows XP.
Waarschijnlijk weet je al dat Microsoft de
ondersteuning van Windows XP heeft
beëindigt. Dit houdt in dat iedere nieuw ontdekte kwetsbaarheid
in het besturingssysteem niet meer wordt verholpen. Of je Windows XP wilt blijven gebruiken op je pc, is natuurlijk een eigen
keuze. Maar doe er vooral geen bankzaken op. In de inloggegevens ziet de bank welk besturingssysteem je gebruikt, en als er
onverhoopt toch iets misgaat, is de kans groot dat de bank de
schade niet vergoed. Ongeacht hoe je Windows XP hebt dichtgetimmerd en welke
antivirussoftware je
gebruikt.

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 juli/augustus 2015 moet uiterlijk vóór 14 juni 2015 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS mei / juni 2015
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Wachtwoorden.
Een open deur, maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen,
zorg voor een wachtwoord dat moeilijk valt te achterhalen. Dat
geldt nog steeds als je een reader nodig hebt om in te loggen bij
je bank. Zorg er allereerst voor dat je wachtwoord uniek is, hergebruik dit dus niet op een andere site. Maak het wachtwoord
vervolgens zo moeilijk mogelijk om te raden, door letters en
hoofdletters te combineren en cijfers en leestekens te gebruiken.
Ook is het regelmatig wijzigen van het wachtwoord aan te raden.
Natuurlijk, het is vervelend om een moeilijk wachtwoord te moeten onthouden, maar het gaat wel om je bankzaken.
Antivirussoftware.
Op het systeem waarop je werkt, moet goede securitysoftware geïnstalleerd staan, zodat je systeem schoon blijft van malware die de bankzaken
kunnen manipuleren. Dit geldt niet alleen voor Windows computers, maar ook voor de Mac. Betaalde antivirus- en internetsecuritysoftware bieden de uitgebreidste beveiligingsmogelijkheden, maar in de basis volstaan de gratis varianten van bijvoorbeeld AVG, Avira en Avast. Ook kun je ervoor kiezen om Windows Defender, voorheen bekend als Security Essentials, te gebruiken. Let er echter wel op dat deze virusscanner een stuk
minder goed is in het selecteren van malware, dan zijn tegenhangers.
De CalCuluS mei / juni 2015
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WINDOWS UPDATE.

NIEUWTJES.

Elke derde dinsdag van de maand brengt Microsoft updates, die
het bedrijf verspreid via Windows update. Via Start, Configuratiescherm en Systeem en beveiliging kun je het update programma starten. Welke updates worden geïnstalleerd, bepaal je
in de instellingen. Klik op Instellingen wijzigen. Selecteer bij
Belangrijke updates de optie Updates automatisch installeren (aanbevolen). Zet een vinkje bij Aanbevolen updates op
dezelfde manier ontvangen (enz) en bij Updates voor andere Microsoft producten ontvangen (enz). Klik op Ok.
Updates van Windows én alle Microsoft producten worden nu automatisch geïnstalleerd. Dit kan betekenen dat de updates worden geïnstalleerd en de pc opnieuw moet opstarten terwijl je net
druk bezig bent. Open daarom weer Instellingen wijzigen en
klik op Updates worden automatisch geïnstalleerd tijdens
het onderhoudsvenster. Kies hier het tijdstip dat Windows de
updates installeert en zet een vinkje bij Toestaan dat de computer voor gepland onderhoud (enz). Het beste tijdstip is ergens 's nachts, als je pc dan aanstaat, of
in een middagpauze.
Ook kan men drivers installeren via Microsoft update indien deze bij Microsoft
bekend zijn. Een driver is een programmaatje dat de verbinding legt tussen de hardware in de pc en
het besturingssysteem. Een goede driver zorgt voor een stabiele
pc en de beste prestaties. Om Windows update ook driverupdates te laten installeren open je het Configuratiescherm. Klik op
Apparaten en printers, Instellingen voor apparaatinstallatie wijzigen. Selecteer hier Ja, automatisch stuurprogramma's en pictogrammen downloaden (aanbevolen).
Wil je handmatig alle updates op de computer zetten, klik dan in
Windows update op Naar updates zoeken. Windows update
zoekt nu voor alle Microsoft software op de pc en alle drivers
naar updates en installeert die. Vaak moet de computer daarna
opnieuw opgestart worden om de updates ook echt toe te passen. Pas na het opnieuw opstarten is de update dus actief of
wordt de nieuwe driver gebruikt, en is Windows dus veiliger. Klik
daarom op Opnieuw opstarten wanneer Windows update die
optie biedt, of kies voor Bijwerken en afsluiten of Bijwerken
en opnieuw opstarten in het afsluitmenu.

Streamen naar tv.
Met de Wireless Display Adapter van Microsoft kun je het scherm
van je telefoon, tablet op laptop op je televisie ontvangen. Je
mobiele apparaat moet wel voorzien zijn van de Miracast technologie. De Wireless Display Adapter, een klein apparaatje van ongeveer tien centimeter, sluit je aan op de hdmi-poort van de tv.
De stroomvoorziening haalt hij uit de usb-poort van je tv. Het is
een handige oplossing om bijvoorbeeld een presentatie op je telefoon of laptop af te spelen en deze te bekijken op het televisiescherm. Ook gestreamde films en sociale media kun je hiermee
makkelijk bekijken op je tv.
Meer info op: http://www.microsoft.nl

De CalCuluS mei / juni 2015
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USB-Viruskiller.
De FixMeStick is een usb-stick die virussen en andere malware
detecteert en verwijdert. Het stickje heeft een eigen besturingssysteem (Linux) en zou daarom in staat zijn virussen te verwijderen die een regulier antiviruspakket niet kan detecteren. De
FixMeStick combineert de antivirusprogramma's van Kaspersky,
Sophos en Vipre tot één tool. De werking is vrij eenvoudig, steek
de stick in de usb-poort van je pc en deze gaat vervolgens zelf
op zoek naar hardnekkige virussen, malware, trojans en rootkits
en verwijdert deze. De FixMeStick is online en in de winkels van
MyCom (NL) en Vandenborre (BE) te koop.
Meer info op: http://www.fixmestick.com
Rabo Wallet.
Met de app Rabo Wallet kunnen klanten van de
Rabobank betalen door de telefoon simpelweg
tegen de kassa te houden. De Rabobank is de
eerste Nederlandse bank die deze manier van
betalen mogelijk maakt. Je kunt desgewenst
een pincode instellen voor bedragen onder de 25 euro.
Daarboven is altijd een pincode vereist.
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 mei / juni 2015
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COMPUTER BEVEILIGING.
Unchecky.
Steeds meer programmamakers bundelen extra's in de installatieprocedure. Let je even niet op, dan installeer je misschien per
ongeluk ongewenste programma's op je computer. Deze kun je
meestal uitschakelen door een vinkje te verwijderen, maar als je
niet opgelet hebt, is het kwaad meestal al geschied. Unchecky
is een handig programmaatje met een aangeboren allergie voor
sluwe vinkjes. Zodra je iets probeert te installeren met overbodige ballast, verwijdert Unchecky de vinkjes alvast voor je. Uiteraard moet je altijd blijven opletten, maar dankzij Unchecky loop
je minder risico om in de valkuil te trappen.
Downloaden op: http://www.unchecky.com
Malware Bytes Anti-Malware.
Een verdacht programma dat aan de aandacht van je virusscanner is ontsnapt, zet jouw computer mogelijk open voor criminelen, stuurt gegevens door of toont allerlei reclames. Malware Bytes Anti-Malware is een van de beste remedies hiertegen. Niet
alleen tijdens het actief downloaden, maar ook tijdens het surfen
worden er pogingen gedaan om via de browser binnen te komen.
We merken regelmatig dat Malware Bytes Anti-Malware allerlei
ellende voorkomt. De gratis versie biedt geen realtime bescherming, maar kan je computer wel goed doorzoeken en problemen
verhelpen. De betaalde versie kost € 22,50 per jaar en is een
aanrader als je regelmatig software uitprobeert.
Je kunt Malware Bytes Anti-Malware naast je bestaande beveiligingsprogramma installeren.
Downloaden op: http://www.malwarebytes.org
AdwCleaner.
AdwCleaner is een zeer gemakkelijk programma voor het verwijderen van ongewenste toolbars in Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome en Opera, browser hijackers en andere potentieel ongewenste software. AdwCleaner hoeft voor gebruik niet
geïnstalleerd te worden, na het downloaden van AdwCleaner
kunt u het programma direct gebruiken om uw computer te controleren op malafide en ongewenste extensies, plug-ins en startpagina’s in uw browser. Downloaden op:
http://adwcleaner.en.uptodown.com/download
De CalCuluS mei / juni 2015
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OVRadar (gratis).
Als u wilt weten of uw bus of trein op tijd rijdt, kunt u natuurlijk
op de reisplanner kijken. Of u kijkt waar de bus of trein op dat
moment is. Dat kan via de site OVradar.nl.
Daarop zijn de bewegingen van de bussen, trams, metro's en
treinen nagenoeg in realtime te volgen. De locaties worden getoond op basis van de laatst gepasseerde halte. De makers van
de website willen dan ook geen garantie afgeven dat de bus ook
echt op tijd bij de halte bij u voor de deur is. Toch geeft het een
leuke blik op het openbaar vervoer in Nederland, ook als u lekker thuis wilt blijven.
Microsoft Office (gratis).
Microsoft heeft Word, Excel en PowerPoint voor iOS en Android
echt gratis gemaakt. Kon je voorheen alleen documenten bekijken met de mobiele Office apps, nu kun je ook echt bestanden
aanmaken en bewerken zonder een Office 365 abonnement.
Alleen voor geavanceerde functies zul je nog moeten betalen,
maar de meeste thuisgebruikers zullen prima uit de voeten kunnen met de gratis apps.
Belkosten.
Sinds 1 juli 2014 zijn de kosten voor bellen, sms'en en internetten binnen de EU weer verlaagd. Wanneer je deze zomer op vakantie gaat naar het buitenland, betaal je binnen de EU nog
maximaal 19 cent per minuut, 6 cent per sms en 20 cent per
MB. Providers bepalen hun eigen tarieven, dus de exacte kosten
kunnen verschillen, maar hoger dan de maximale tarieven zullen
de kosten niet liggen.
Vanaf 15 december 2015 zullen roamingkosten helemaal verdwijnen.
CCleaner (gratis).
De bekendste en populairste schoonmaker voor Windows is nu
eindelijk ook verkrijgbaar voor Android! CCleaner ruimt overbodige rommel, zoals tijdelijke bestanden, van je smartphone en
tablet op. Ook kun je apps de-installeren. Zo kun je heel wat
ruimte vrijmaken op je telefoon.
Naast een Cleaner heeft CCleaner een App Manager om apps te
de-installeren en geeft het System Info over ram-geheugen, opslag en batterij.
De CalCuluS juli
mei//augustus
juni 2015 2013
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LEUKE APPS.
Routeradar (gratis).
De makers van Buienradar hebben een app gemaakt om de verkeerschaos te ontwijken. Nu kom je niet alleen droog, maar ook
nog zonder files op de plek van bestemming aan. Met deze gratis
app weet je precies waar de files, wegwerkzaamheden en flitsers
zijn. De problemen op de weg worden door andere weggebruikers gemeld. De detectiesystemen werken vooral goed wanneer
je ingelogd bent, want dan kun je zelf ook files, ongelukken en
flitsers melden. Het overzicht op het kaartje werkt prima en is
overzichtelijk. De verschillende problemen kun je daarnaast ook
in een lijst bekijken.
Thuisarts (gratis).
Wanneer je last hebt van een of ander kwaaltje ga je al snel op
internet naar informatie zoeken. Op zich is dat geen slecht idee,
maar er zit wel steevast een addertje onder het gras. De informatie op internet is lang niet altijd betrouwbaar. In de app
Thuisarts.nl weet je zeker dat de informatie klopt. Je kunt zoeken op trefwoord, onderwerpen alfabetisch doorbladeren of zoeken per lichaamsdeel. Verder is er een nieuwspagina en kun je
een medicatieherinnering instellen. Maar het belangrijkste doel
van de app blijft het opzoeken van informatie over bepaalde
klachten. Die informatie kan her en der nog wel wat uitgebreider, maar dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd. En mocht je
toch nog twijfelen, dan weet je dat het tijd is om echt naar je
huisarts te gaan.
Benzine-Jip (gratis).
Met Jip zie je waar je het voordeligst tankt. In de app stel je de
brandstofsoort in en hoeveel liter je normaal gesproken tankt.
De app toont het prijsverschil per beurt, en niet zoals veel andere doen, alleen een literprijs. Ook biedt Jip de routebeschrijving
naar het desbetreffende tankstation. Jip kijkt naar de benzineprijzen en meet dagelijks de gemiddelde prijs in Nederland.
Daarna vergelijkt de app de individuele tankstations en toont of
die boven of onder het gemiddelde zitten per tankbeurt. Daaruit
kan blijken dat je bij een tankstation op slechts enkele kilometers afstand zes euro minder voor een volle tank betaalt dan bij
de gebruikelijke pomp.
De CalCuluS mei / juni 2015
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Adblock Plus.
Adverteerders zijn er natuurlijk allerminst blij mee, maar Adblock
Plus is één van de populairste browserextensies die er bestaan. Het
is een extensie die er voor zorgt dat er geen reclame meer op websites wordt getoond. De werking is heel simpel, reclame wordt net
als alle andere inhoud, getoond aan de hand van een stukje code in
de site en deze extensie onderdrukt die code.
Fantastisch als je je ergert aan reclame, maar als bedrijf dat ook afhankelijk is van advertentie inkomsten, moeten we er natuurlijk bij
vermelden, dat dit soort extensies uiteindelijk wel de poten onder de
websites vandaan zagen.
Downloaden op: https://adblockplus.org
Video downloaden van YouTube.
Dat er veel behoefte is aan het kunnen downloaden van YouTube video's ontdek je wanneer je het intypt in Google. Tientallen zo niet
honderden pagina's, die de mogelijkheid bieden om een video te
downloaden. Maar welke site of welk programma kun je nu het beste gebruiken? Tja, eigenlijk zijn ze allemaal prima, dus is het net zo
makkelijk om een Nederlandse website te nemen. Het werkt erg
eenvoudig, je kopieert de URL van de video die je wilt downloaden,
surft vervolgens naar http://www.downloadvanyoutube.nl en
plakt de URL in het tekstveld dat je daar ziet. Vervolgens klik je op
Downloaden. In het venster dat daarna verschijnt, geef je aan op
wat voor resolutie en als wat voor bestandstype je de video wilt
downloaden. Klik vervolgens op Ga verder en de video zal worden
voorbereid. Klik je daarna op Start download, dan wordt de video
daadwerkelijk opgeslagen op je harde schijf.
We gaan hier natuurlijk niet tientallen websites
opnoemen waarmee je video's kunt downloaden,
maar een interessante extra dienst om te vermelden, is http://www.clipconverter.cc/nl. Deze
website werkt in de basis hetzelfde als bovenstaande met als verschil dat je wat meer opties
hebt met betrekking tot het downloaden. Zo kun
je op deze website er namelijk voor kiezen om in plaats van een hele video, slechts de audio uit het filmpje op te slaan. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je graag muziek wilt downloaden van een videoclip op YouTube. Uitgebreider dan de eerste website dus, maar
daardoor ook iets ingewikkelder. Wil je echt even snel een videootje
downloaden, dan is bovenstaande site het meest overzichtelijkste.
De CalCuluS mei / juni 2015
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TIPS VOOR WORD 2007 EN HOGER.

DE-INSTALLEREN.

Spiegelschrift.
Het is helemaal niet moeilijk om in spiegelschrift te schrijven.
Dat kan met alle versies van Word, maar in Word 2007 en 2010
loopt het iets anders dan in Word 2013.
In Word 2007 en 2010 werkt het als volgt: Typ de tekst die je
naar spiegelbeeld wilt omzetten en doe het volgende. Open in
het lint het tabblad Invoegen. Klik in de groep tekst op
Wordart. Kies een van de sjablonen. De geselecteerde tekst
verschijnt in die opmaak in het nieuwe venster. Pas het Lettertype en de Grootte naar wens aan en klik op Ok om het venster te sluiten. Klik in de groep Schikken op Draaien en kies
Horizontaal spiegelen.
In Word 2013 werkt het als volgt: Typ de tekst die je naar spiegelbeeld wilt omzetten en doe het volgende. Open in het lint het
tabblad Invoegen. Klik in de groep tekst op Wordart. Kies een
van de sjablonen. In Word is nu automatisch het tabblad Opmaak geselecteerd. Zo niet, klik er dan op. Klik
in de groep Vormeffecten en kies 3Ddraaiing. Klik in het menu onder aan de lijst op
Opties voor 3D-draaiing. Stel bij X-draaiing
de waarde 180° in. Daarna staat de tekst in
spiegelschrift.

Als je programma's verwijdert via de standaard deinstallatieprocedure van Windows, blijven er vaak resten achter
op je computer. Soms is dit slordigheid van de programmeur,
maar soms wordt er ook vanuit gegaan dat je een programma
ooit opnieuw wilt installeren. In dat geval worden er bijvoorbeeld
ongevraagd instellingen bewaard. Revo Uninstaller Free biedt
uitkomst en helpt bij het grondig verwijderen van programma's.
Revo Uninstaller Free activeert eerst de standaard deinstallatieprocedure. Vervolgens wordt er gecontroleerd op achtergebleven resten en kun je ook die laten verwijderen. Het verwijderen van programma's met Revo Uninstaller Free duurt iets
langer, maar het loont de moeite omdat achterblijvers niet onopgemerkt blijven en het programma's grondiger verwijdert van je
computer. De betaalde versie van Revo Uninstaller biedt meer
mogelijkheden en schoonmaakopties, maar voor de meeste
mensen voldoet de gratis versie. Dit programma is in ieder geval
al een echte verademing ten opzichte van de standaard deinstallatieprocedures.
Downloaden op: http://www.revouninstaller.com

Hyperlinks opmaken.
In Worddocumenten kun je gebruik maken van hyperlinks, oftewel directe verwijzingen naar websites. Je voegt een hyperlink in
door te klikken op Invoegen en Hyperlink. Hyperlinks worden
altijd blauw en onderstreept weergegeven op het scherm. Je
kunt deze opmaak niet direct wijzigen met de knoppen uit het
lint maar wel door het opmaakprofiel aan te passen.
Selecteer het tabblad Start. In de groep Stijlen klik je op het
pijltje in de rechter benedenhoek. Blader in de lijst met Stijlen
naar beneden tot je de Hyperlink kunt kiezen, maar klik er niet
op. Ga met de muis naar de rechter kant van Hyperlink en klik
op het neerwaartse pijltje. Klik op Wijzigen. Kies een andere
kleur en eventueel ook een ander lettertype of lettergrootte.
Door op U te klikken kun je ook de onderstreping uit of weer aan
zetten. Met een klik op Ok leg je de nieuwe opmaak voor hyperlinks vast voor het huidige document.
De CalCuluS mei / juni 2015
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FREEMAKE VIDEO CONVERTER.
Er zijn veel oplossingen om videobestanden om te zetten naar een ander formaat,
maar geen enkele oplossing werkt zo eenvoudig en soepel als die van Freemake Video Converter. Het kan
alle gangbare formaten aan en regelt het omzetten naar een andere indeling binnen een paar muisklikken. Je hoeft geen verstand te hebben van videobestanden of formaten. Sleep je videobestand naar het Freemake Video Converter-venster en geef
aan naar welk formaat je wilt exporteren. Je kunt zelfs het apparaat kiezen, bijvoorbeeld Naar Apple of iPad. Leuk detail is dat je
ook kunt omzetten naar mp3's en dat Freemake Video Converter
Filmpjes van YouTube kan inlezen. Het volgende is niets voor
audiofielen, en niet altijd legaal, maar toch een handige functie
die we graag onder je aandacht brengen. Het plakken van de
YouTube link in Freemake is voldoende om het filmpje klaar te
zetten voor conversie naar een eigen videobestand of mp3.
Downloaden op: http://www.freemake.com/nl/
De CalCuluS mei / juni 2015
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DOWNLOADEN.
Weet waar je download.
Omdat de benaming van websites soms ingewikkeld zijn, is de
kans groot dat je de naam van het programma intypt in Google.
Dit werkt sneller, maar er is een risico. Controleer of je wordt
doorgeleid naar de website van de makers of een betrouwbaar
downloadarchief. Let er ook op dat
je niet op een advertentie klikt.
Sommige links ogen zeer vertrouwd, maar kunnen je doorverwijzen naar een ander product of
een aangepaste installatieprocedure
met verborgen extra's.
Veel programmamakers bundelen andere (ongewenste) programma's in hun installatieprocedure. Wanneer je dan een programma installeert, krijg je er zomaar één of meer andere bij.
Ook worden soms instellingen van je browser aangepast en heb
je plotseling een andere zoekmachine of extra werkblad. Gelukkig zijn overbodige extra's en wijzigingen meestal eenvoudig te
voorkomen door alert te zijn tijdens de installatie procedure.
Doorloop deze aandachtig en vink alle opties uit die je niet wilt
installeren of wijzigen.
Als je na het downloaden van een verdacht
bestand twijfelt aan je virusscanner, dan kun
je bij http://www.virustotal.com terecht
voor een second opinion. Deze website onderzoekt je bestand met meer dan veertig
beveiligingsprogramma's en toont per programma de uitslag. Zo kun je snel beoordelen of het bestand veilig is, er mogelijk iets aan de hand is of dat
je te maken hebt met een vals alarm (false positive).
Voor wie regelmatig programma's download en uitprobeert, is
PhrozenSoft VirusTotal Uploader een aanrader.
Het is te downloaden op: http://www.phrozensoft.com
Je kunt programma's dan nog eenvoudiger laten controleren.
Sleep het bestand naar het PhrozenSoft VirusTotal Uploadervenster en de rest gaat automatisch. PhrozenSoft VirusTotal Uploader stuurt het bestand naar de website en toont de bevindingen.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS mei / juni 2015

Pagina 12

Computer Club Swalmen

Andere onderstreping.
De meest gebruikte manier om tekst te onderstrepen is de enkele lijn. Je kunt echter ook voor andere onderstreping kiezen, bijvoorbeeld een dubbele streep waarbij de spaties vrij blijven.
Selecteer het stuk tekst dat je wilt onderstrepen. Kies in het lint
het tabblad Start en klik op het pijltje rechtsonder in het van
Lettertype. Kies in het uitvalmenu bij Onderstrepingsstijl een
van de beschikbare stijlen voor het onderstrepen. Ook de kleur
van de onderstreping is in te stellen. Kies een kleur in het uitvalmenu onder Onderstrepingskleur of laat hem gewoon zwart.
In het vak Voorbeeld zie je hoe de tekst eruit ziet met de door
jou gekozen onderstreping. Klik op Ok en de onderstreping
wordt verwerkt in het document.
Envelop printen.
Een envelop met de hand schrijven is persoonlijk en makkelijk.
Als je het adres print, ziet dat er wel een stuk professioneler uit.
Om dat te doen ga je als volgt te werk: Open in het lint het tabblad Verzendlijsten. Klik in de groep Maken op Enveloppen.
Er verschijnt een nieuw venster. In het bovenste deel daarvan
vul je de gegevens van de geadresseerde in en in het onderste
deel vul je jouw gegevens in. Als je geen afzender op de envelop
wilt, vink je de optie Weglaten aan. Om de juiste afdrukinstellingen te kiezen klik je op Opties. Het venster Envelopopties
verschijnt. Hier stel je onder andere het formaat van de envelop
in, bijvoorbeeld DL, hetgeen staat voor Dimension Lenghtwise.
Dit komt overeen met het normale briefformaat, waarbij een A-4
vel in drieën wordt gevouwen. Ook andere envelop formaten zijn
mogelijk, kijk dan even naar de andere instellingen. Op het tabblad Afdrukken stel je in hoe de envelop in de printer gevoerd
moet worden. Klik op Ok om het venster Envelopopties te sluiten. Zodra je alle opties naar wens hebt ingesteld, kun je de envelop meteen printen met een klik op Afdrukken.
Paginakleur wijzigen en watermerk instellen.
Selecteer in het lint het tabblad Pagina-indeling. In Word 2013
open je het tabblad Ontwerpen. In de groep Paginaachtergrond selecteer je de optie Paginakleur. Selecteer een
geschikte kleur en klik op Ok.
Ook kan men in dit tabblad een watermerk als achtergrond instellen, kies dan de optie Watermerk.
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Diversen.

Nostalgie.

Filmpje van je foto's maken.
Een foto zegt meer dan duizend woorden, maar wat doe je als je
een hoop foto's hebt en deze leuk wilt presenteren?
Dan maak je er een filmpje van.
Dankzij PhotoFilmStrip is het eenvoudig om foto's samen te voegen tot een diavoorstelling, inclusief soundtrack.
Het probleem met filmpjes is vaak dat je ze moet bewerken om
het een beetje leuk te maken. Dit kost veel tijd en hieraan ontbreekt het ons vaak. Aan foto's hebben we meestal geen gebrek
na bijvoorbeeld een feestje, verjaardag of vakantie.
Met PhotoFilmStrip maak je van een setje foto's snel een leuke
diavoorstelling die alles behalve saai is. Zet er een liedje onder,
bijvoorbeeld iets populairs van dit moment, en je hebt een leuk filmpje. Benodigdheden naast PhotoFilmStrip zijn een
aantal foto's en een mp3'tje. We maken
het filmpje automatisch net zo lang als
het liedje, dus houd hier rekening mee
wat betreft de hoeveelheid foto's. Als je
teveel foto's kiest, vliegen ze te snel door
het beeld. Kies je er te weinig, dan wordt
je filmpje saai. Experimenteer met de
hoeveelheid voor het beste resultaat.
Download het van http://www.photofilmstrip.org en installeer het. Wees alert tijdens de installatie om ongewenste
software te voorkomen.
Start het programma en klik op Bestand, Nieuw project. Geef
je project een naam en wijs een map aan waar je het wilt bewaren. Je uiteindelijke filmbestand wordt hier ook bewaard. Klik bij
Totale lengte op Geluidsbestand en wijs het mp-3 bestand
aan. De lengte wordt automatisch ingevuld.
Klik op Hulpmiddelen, Importeer foto's en selecteer de foto's
die je in het filmpje wilt hebben. Ze worden automatisch achter
elkaar gezet, compleet met dynamische overgangseffecten.
Dit alles kun je tot in de puntjes wijzigen, maar wij hebben haast
en kiezen dus voor Hulpmiddelen, Render filmstrip om het
filmpje direct aan te maken. Kies bij voorkeur voor de hoogste
kwaliteit, Full-HD. Wacht geduldig af terwijl je filmcreatie wordt
aangemaakt en opgeslagen.

Wilt u graag nog eens de muziek uit uw kindertijd horen of uit
dat magische jaar waarin u uw partner hebt leren kennen? Stem
uw browser dan af op http://www.thenostalgiamachine.com.
Het kan nauwelijks eenvoudiger, kies een jaartal uit het menu,
tussen 1960 en 2014, en even later verschijnt een reeks populaire liedjes uit dat jaar. U hoeft de gewenste song maar aan te
klikken om die te kunnen beluisteren. Of, nog handiger, u klikt
op Open year as playlist in disco.io en alle songs spelen na
elkaar af.
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TeamViewer.
TeamViewer blijft onovertroffen als het gaat om het op afstand
overnemen van een andere computer. Je kunt op deze manier
via internet iemand een computerprobleem helpen of samen een
project sneller doornemen, omdat je allebei hetzelfde voor je neus hebt. Minder bekend is de
mogelijkheid om je eigen computers overal bereikbaar te maken. Zo kun je vanaf de keukentafel bij het systeem in de studeerkamer of op
afstand de pc van de kinderen updaten. Deze optie hoef je maar
een keer in te stellen via Verbinding en Toegang zonder toezicht instellen.
Downloaden op: http://www.teamviewer.com.
Foto's bewerken.
Fotor biedt alles wat je nodig hebt, vooral wanneer je niet veel
tijd en kennis hebt aan het bewerken van je foto's. Fotor heeft
veel handige verbeteringen en effecten die je in één klik kunt
aanpassen. Wie nog in het retro-tijdperk is
blijven hangen, kan allerlei filters toepassen,
maar ook in de normale bewerkingen is Fotor
krachtig. Fotor is er voor Windows en alle mobiele platformen. De functies en filters van Fotor werken voor sommige bewerkingen zelfs
sneller dan de professionele software. Naast het verbeteren en
bewerken van individuelen afbeeldingen is er een krachtige
batch-functie aanwezig om meerdere foto's snel te verwerken.
Ook kun je meerdere afbeeldingen met Fotor eenvoudig omtoveren tot een prachtige fotocollage.
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