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

November / December 2012

Computer Club Swalmen
Meander 44
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Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

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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DEÏNSTALLEREN.

Colofon

Er is de laatste tijd sprake van een opmars van deïnstallatie
hulpprogramma's.
Dat is een signaal dat de standaard deïnstallatie procedure van
programma's (en van Windows) te wensen overlaat.
Bekende hulpprogramma's zijn:
Revo Uninstaller: www. revouninstaller.com
Absolute Uninstaller: www. glarysoft.com
Geek Uninstaller is een nieuwkomer die een
paar interessante voordelen ten opzichte van
collega deïnstallers biedt.
Geek Uninstaller heeft zelf geen installatie
nodig, nadat u het programma hebt gedownload, kunt er direct mee aan de slag, ook
vanaf een usb-stick of vanuit Dropbox.
De snelheid waarmee Geek Uninstaller uw
geïnstalleerde programma's toont is indrukwekkend. Binnen enkele seconden verschijnt er een overzicht in
beeld. U kunt de lijst sorteren op naam, omvang op schijf en installatiedatum. Door op een programma te dubbelklikken, wordt
de deïnstallatie procedure gestart. Hierna controleert Geek Uninstaller of het programma geen resten
heeft achtergelaten op uw computer
en biedt het aan deze alsnog te verwijderen. Experts zullen de geavanceerde opties van Geek Uninstaller
waarderen. Door met rechts te klikken op een programma in het overzicht, springt u direct naar de juiste
locatie in het Windows-register of
opent u de map waarin het programma is geïnstalleerd. Beginners moeten echter goed opletten, verwijder
nooit programma's of onderdelen
waarvan u niet weet waarvoor ze
dienen. Daarmee brengt u de stabiliteit van uw computer mogelijk in gevaar.
Geek Uninstaller kan men downloaden op:
www.geekuninstaller.com
De CalCuluS november / december
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De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
25e Jaargang November / December 2012
Verspreiding:
Mevr. Munnichs

Oplage:
110 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

CLUBAVONDEN
8
13
3
7
7
4
2
6

november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni

HULP GEZOCHT !!!!

2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Op de clubavond van september en oktober zijn er diverse
mensen actief geweest met
het opbouwen en later op de
avond met het opruimen.
Het bestuur stelt dit zeer op
prijs en bedankt de mensen
die hebben meegeholpen.
We hopen dat deze hulp in de
toekomst zo zal blijven en dat
iedereen die aanwezig is even
mee wil helpen.

Ledenvergadering.
21

maart

2013

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
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Vele handen maken licht werk.
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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.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
Het bestuur van de Computer Club is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is toch niet zo dat deze er niet zijn want dan
worden het donkere jaren voor een gezonde vereniging.
Mochten er dan toch nog mensen zijn die dat willen voorkomen
laat deze zich dan even melden bij een van de bestuursleden.
Veel werk is het niet en een zware taak al helemaal niet, maar
ze moeten er wel zijn.
Ook zijn we altijd nog op zoek naar enkele mensen die mee willen helpen bij het maken van het clubblaadje en eventueel bij
het vernieuwen en bijhouden van de internetsite.
Veel kennis is hiervoor niet nodig alleen maar wat vrije tijd.
Het is tegenwoordig gemakkelijk om bestanden uit te wisselen
via internet, dus bijna alles kan thuis gedaan worden.
Gaarne reacties.
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 november / december
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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.

CONTRIBUTIE 2013
Op verzoek van de penningmeester, zie verslag Algemene Leden
Vergadering 24 maart 2011, worden de leden die geen automatische opdracht hebben gegeven, verzocht de contributie voor 31
december 2012 te voldoen.
Bij de leden die een automatische opdracht hebben afgegeven
wordt de contributie in december afgeschreven.
Leden die geen automatische opdracht hebben gegeven kunnen
de contributie van € 15,= overmaken naar de Rabobank op rekeningnummer 1503.47.480 of men kan contant betalen op de
clubavond.
Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam en lidnummer bij de betaling.
Voor leden waarvan wij nog geen automatische opdracht hebben, zijn machtigingsformulieren verkrijgbaar op de clubavond.
De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2012.
Het bestuur
De CalCuluS november / december
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SCHETSEN EN SCHILDEREN.

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

Artweaver Free.

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.

Het tekenprogramma Artweaver Free biedt gezien de bescheiden omvang van de download verrassend veel mogelijkheden.
Het programma is in eerste instantie bedoeld om zelf tekeningen
en schetsen te maken. Daarvoor biedt het een uitgebreide verzameling penselen, pennen en andere tekengereedschappen. Deze
kun je tot in de kleinste details instellen, van de dikte en hardheid
tot de vorm van de penseelpunt.
Er is zelfs een apart tabblad voor
de impastoschildertechniek, waarbij de aangebrachte verf zorgt voor
reliëf en reflectie. Ook de soort ondergrond kun je uiteraard instellen
en dat beïnvloedt weer her resultaat.
Vooral wanneer je een tekentablet
hebt zijn er fraaie resultaten mogelijk. Behalve uit de vrije hand
tekenen kun je teksten, vormen en kleurverlopen toevoegen,
met tal van instellingen.
De vormgeving van het programma lijkt op die van Adobe Photoshop, met losse minivensters waarin je instellingen kunt bekijken
en wijzigen. Die zogenaamde paletten kun je naar wens plaatsen en
via Windows, Arrange Palettes
en Save Layout bewaar je de indeling. Naast het maken van je eigen creaties kun je met Artweaver ook foto’s en andere afbeeldingen bewerken.
Er is een redelijke verzameling filters en je kunt zelfs Photoshop bestanden openen. Wil je meer
filters of Photoshop compatibele plugins gebruiken, dan moet je
overstappen op de betaalde versie à 30,= euro.
Met de ondersteuning voor lagen, de uitgebreide undo functie en
andere features zal de gratis versie voor de meeste gebruikers al
genoeg te bieden hebben.
Meer info: www.artweaver.de
De CalCuluS november / december
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BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;

voorzitter@swalmencomputerclub.nl
penningmeester@swalmencomputerclub.nl
secretaris@swalmencomputerclub.nl
kevin@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.

CLUBAVONDEN IN 2013.
3
7
7
4
2

januari
februari
maart
april
mei

2013
2013
2013
2013
2013

6
5
3
7
12

juni
september
oktober
november
december

2013
2013
2013
2013
2013

De Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op 21
maart 2013.
Noteer deze datum alvast in je agenda.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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DEMO-AVOND WINDOWS 8.

E-MAIL SORTEREN EN OPRUIMEN.

In principe verschijnt de Nederlandse versie van Windows 8 op
26 Oktober.

Wanneer u net begint met e-mailen denkt u misschien nog niet
aan het opruimen van uw mailtjes. Maar dan komt het moment
dat uw Postvak IN toch behoorlijk vol raakt. Een mailtje terugvinden, is dan als zoeken naar de spreekwoordelijke naald in een
hooiberg. In dit artikel leest u hoe u uw postvak overzichtelijk
houdt.
Wanneer u de post die door uw brievenbus naar binnen komt op
een stapel bewaart, begrijpt u dat u na verloop van tijd niks
meer kunt terugvinden. U sorteert waarschijnlijk de papieren
post die binnenkomt. Verzekeringspapieren worden tussen de
reclame uitgehaald. Zo werkt het ook met uw e-mail.
U raakt snel het overzicht kwijt als nieuwsbrieven, informatie die
u op hebt gevraagd bij instanties, en mailtjes van familieleden
en vrienden allemaal in het Postvak IN blijven staan. Orden
daarom uw e-mailtjes in mapjes. Dit zorgt voor een opgeruimde
mailbox.
Bij uw e-mail is het van belang dat u goede onderwerpen bedenkt waarop u uw mailtjes gemakkelijk kunt ordenen. Dit doet
u waarschijnlijk ook bij uw administratie. Daar hebt u dan bijvoorbeeld de onderwerpen verzekeringen, pensioen, lidmaatschappen of belasting. Bedenk de juiste onderwerpen en
maak daar mapjes voor. U kunt denken aan een breder onderwerp zoals familie en nieuwsbrieven.
Een van de manieren om de zaken geordend te houden, is een
map bijvoorbeeld Taken maken waarin u e-mailberichten opslaat waarmee u later nog iets moet doen. Voer de volgende
stappen uit om de map Taken te maken,
Open Outlook Express, Klik met de rechtermuisknop op Lokale
mappen en klik op Nieuwe map.
Typ een naam voor de nieuwe map, bijvoorbeeld Taken, en klik
op OK. Nu wordt de nieuwe map weergegeven onder Lokale
mappen. Wanneer u verschillende mappen hebt aangemaakt,
kunt u daar uw binnengekomen e-mail handmatig inzetten.
In de meeste mailprogramma’s doet u dit door met de linkermuisknop te klikken op de mail en de linkermuisknop ingedrukt
te houden terwijl u de muisaanwijzer naar de map sleept. Boven
de map laat u de muisknop los. Het mailtje is nu verplaatst van
uw Postvak IN naar de map.
Zo kunt u meerdere mappen aanmaken en de mails sorteren.

Wie tussen 2 juni 2012 en 31 januari 2013 een nieuwe pc koopt
met Windows 7 erop kan voor € 14,99 upgraden naar Windows
8.
Meer info op: windows.microsoft.com/nl-NL/windows/
home
Op de clubavond van 8 november
wordt er een demo-avond verzorgt
over het nieuwe besturingssysteem
Windows 8.
Deze demo-avond wordt ons gratis
aangeboden door Piet Hendriks van
PC-Swalmen (zie advertentie). Hij zal dan proberen tekst en uitleg te geven over het nieuwe besturingssysteem.
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ASHAMPOO WINOPTIMIZER.

WERKEN MET PLAKNOTITIES.

Ashampoo WinOptimizer is een alles in een pakket om uw computer te optimaliseren en overbodige bestanden op te ruimen.
Bij de eerste start is Ashampoo WinOptimizer nog Engelstalig. De
software is echter eenvoudig om te zetten naar Nederlands via
Options, Language, Nederlands.
U kunt het programma per onderdeel gebruiken of de wizard inschakelen. Met de wizard wordt u stap voor stap door de optimalisatie geleid. Klik in het tabblad Overzicht op Snelle scan, of
Volledige scan, om uw systeem te controleren. Ashampoo WinOptimizer stelt nu voor om bepaalde onderdelen aan te pakken.
Daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen het opstarten van uw computer, Startup-Tuner, het verbeteren van
instellingen, Tweaking, en het optimaliseren van uw internetgebruik, Internet CLeaning. Controleer de onderdelen handmatig
en klik op Start optimalisatie om de optimalisaties door te
voeren. Gevorderde gebruikers kunnen bij Modules dieper in de
systeemoptimalisatie graven. In tegenstelling tot vergelijkbare
programma's maakt Ashampoo WinOptimizer voor het doorvoeren van de meeste wijzigingen een reservekopie. Deze kopieën
vindt u terug in het tabblad Backups.
Klik een momentopname aan
en kies Verandering ongedaan maken om de instellingen terug te zetten. Kies tijdens
de
installatie van
Ashampoo WinOptimizer voor
Aangepaste installatie voor
gevorderden en vink alle opties uit. Hiermee voorkomt u
dat Ashampoo WinOptimizer
overbodige
extra's,
zogenaamde Crapware installeert. Voor Ashampoo WinOptimizer geldt hetzelfde als
voor andere optimalisatieprogramma's, verwijder of optimaliseer nooit instellingen waarvan u
niet weet waarvoor ze dienen of waarbij u de aanpassing niet
ongedaan kunt maken.
Het programma is te downloaden op: www.ashampoo.com

Met Plaknotities kunt u een takenlijst maken, een telefoonnummer noteren en andere dingen doen die u anders met een velletje papier zou doen. U kunt Plaknotities gebruiken met een tabletpen of een standaard toetsenbord. Als u een notitie wilt
schrijven met een Tablet PC-pen, begint u gewoon op de notitie
te schrijven op de locatie waar u de inkt wilt laten verschijnen.
Als u een notitie wilt typen, klikt u op de locatie waar u de tekst
wilt laten verschijnen en begint u vervolgens met typen. Een
nieuwe Plaknotitie maakt u als volgt, open Plaknotities door
te tikken op de knop Start. Typ Plaknotities in het zoekvak en
tik vervolgens in de lijst met resultaten op Plaknotities. Klik op
de knop Nieuwe notitie als u verdere notities wilt maken. U
kunt ook een nieuwe notitie openen door op Ctrl+N te drukken.
Tip.
U wijzigt het formaat van een notitie door een hoek of rand van
de notitie te slepen om de notitie groter of kleiner te maken.
Als u een notitie niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen
om het bureaublad op te ruimen. Klik of tik op de knop Notitie
verwijderen. Klik in het dialoogvenster Plaknotities op Ja.
U kunt een notitie ook verwijderen door op Ctrl+D te drukken.
Opmerking.
Plaknotities wordt gesloten als u alle notities verwijdert. Open
Plaknotities opnieuw als u een nieuwe Plaknotitie wilt maken.
Open Plaknotities door te tikken op de knop Start. Typ Plaknotities in het zoekvak en tik vervolgens in de lijst met resultaten op Plaknotities. De kleur van een notitie wijzigt u als volgt,
klik met de rechtermuisknop op de notitie die u wilt wijzigen en
klik vervolgens op de gewenste kleur.
Met sneltoetsen kunt u tekst opmaken, opsommingtekens toevoegen om een lijst te maken of de tekengrootte te wijzigen.
Selecteer de tekst die u wilt wijzigen en gebruik dan onderstaande sneltoetsen:
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Vet
Cursief
Onderstrepen
Doostrepen
Opsommingstekens
Tekst groter maken

=
=
=
=
=
=

Ctrl+B
Ctrl+I
Ctrl+U
Ctrl+T
Ctrl+Shift+L
Ctrl+Shift+>
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COOKIES VERWIJDEREN.

TIPS VOOR WINDOWS.

Wat zijn cookies en hoe verwijder ik ze?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden
opgeslagen. Vaak om ervoor te zorgen dat een gebruiker ingelogd blijft op een bepaalde website. Maar ook om het surfgedrag
van mensen vast te leggen.
Websites moeten sinds juni 2012 door een nieuwe Telecomwet
eerst toestemming vragen aan de internetter voor het plaatsen
van cookies. Dat zult u inmiddels wel gemerkt hebben. De wet
maakt een uitzondering als het gaat om cookies die nut hebben
voor de gebruiker. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waardoor een
online winkelwagentje goed werkt.
U kunt cookies zelf verwijderen.

Zijn uw bureaublad iconen verdwenen?
Het komt niet zo vaak voor, maar als het gebeurt is het wel knap
vervelend omdat u dan werkelijk niks meer hebt waarmee u uw
computer kan bedienen.
De taakbalk en start knop zijn dan namelijk meestal ook weg en
het lijkt er sterk op dat de computer hardhandig uitschakelen
met de aan/uit knop het enige is wat u nog kunt doen.
Met dit trucje lukt het echter ook:
Druk gelijktijdig op de toetsen Ctrl-Alt-Del. Dat tovert het Windows XP taakbeheer tevoorschijn. (In sommige gevallen komt de
Windows beveiligingsdialoog tevoorschijn, maar van daaruit kunt
u gewoon op de knop Taakbeheer klikken om te komen waar
we moeten zijn).
In het venster van Taakbeheer klikt u eerst het tabje Processen aan en vervolgens klikt u op het menu Bestand en u kiest
Nieuwe Taak (Uitvoeren ...).
Daarna tikt u in het invoerveldje explorer.exe en dan klikt u op
Ok. U zal dan een nieuw scherm van uw bureaublad compleet
met icoontjes en taakbalk tot leven zien komen.

Zo verwijdert u cookies in Internet Explorer 9.
Open Internet Explorer en klik rechtsboven op het symbooltje
van een tandwiel. Klik op Beveiliging en op Browsergeschiedenis verwijderen. U krijgt een overzicht met allerlei gegevens
die u kunt verwijderen. Vink de gegevens aan die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
Zo verwijdert u cookies in Google Chrome.
Klik op het pictogram Gereedschap in de browserbalk, klik op
Instellingen, klik onder in beeld op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik onder Privacy op de knop Instellingen
voor webinhoud.
Hier stelt u onder andere in of u cookies toestaat en of u ze wilt
verwijderen. Klik op uw keuze en klik dan op Ok.
Zo verwijdert u cookies in Safari (Mac).
Klik in de menubalk op Safari en klik op Voorkeuren, klik op het
tabblad Privacy. Hier stelt u onder andere in of u cookies toestaat en of u ze wilt verwijderen. Klik op uw keuze.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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Windows updates verwijderen.
Je krijgt regelmatig updates van Windows 7. Hiermee is niks aan
de hand. Sterker nog dit is alleen maar goed, want dan is er
weer een gat gedicht of is er een andere bug gemaakt. Alleen
wanneer je een update doet dan bewaard Windows deze update
op de harde schijf en vervolgens wordt deze geïnstalleerd. Het
bestand blijft op de harde schijf
staan. Hoe verwijder je deze update
bestanden?
Ga naar Start en open Deze Computer. Selecteer de harde schijf
waar Windows opstaat, meestal is
dat C:\.
Klik met je rechtermuisknop op de
harde schijf en kies Eigenschappen.
Klik op Schijfopruiming en zet een
vinkje voor Installatielogboekbestanden en Tijdelijke bestanden.
Klik dan op Ok.
De CalCuluS november / december
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BACK-UPS MAKEN MET WINDOWS 7.

TIPS VOOR WINDOWS 7.

In Windows 7 is het mogelijk om zonder extra software automatisch back-ups te maken. Om dit in te stellen gaat u naar Start,
Configuratiescherm, Systeem en Beveiliging, Back-up maken en
terugzetten. Alleen de eerste keer even back-up instellen aanklikken. Vervolgens kiest u een schijf waarop de reservekopie
geplaatst moet worden.
Kies nooit een schijf waarop de originele gegevens staan, als het
ooit een keer fout mocht gaan, verliest u behalve de kopie ook
het origineel.
Het veiligst is om te kiezen voor een back-up op een externe
schijf. Na het instellen van de back-up ziet u een scherm met
daarop een samenvatting van alle instellingen. Onderin staat
wanneer de eerstvolgende back-up plaatsvindt.
Voor een andere dag en een ander tijdstip klikt u op de link
Schema wijzigen en kunt u uw gewenste back-up tijdstip instellen.

Verwijder mappen uit Menu Start.

DE CLOUD OP INTERNET.
Cloud computing is de online opslag van uw bestanden waartoe
u altijd toegang hebt. Deze opslagruimte bevindt zich in de zogenaamde Cloud of Wolk. Uw cloud bestanden kunt u vanaf elke
computer met een internetverbinding, waar u ook bent, beheren.
Via een cloud opslagdienst kunt u uw bestanden en gegevens die
op uw pc of tablet staan automatisch in de cloud plaatsen.
Werkt u veel met Microsoft, dan is Windows Live SkyDrive, 25
GB gratis opslagruimte, een goede optie.
Apple's iCloud, 5 GB gratis opslagruimte biedt behalve automatisch back-uppen ook synchronisatie van al uw Apple-apparaten.
Ziggo biedt abonnees de gratis service Online Backup, met onbeperkte opslagruimte. Als uw computer stuk gaat, bent u uw bestanden niet kwijt. Een veilig gevoel!
Meer informatie:
www.apple.nl/idcud
skydrive. live.com
www.ziggo.nl/onlinebackup
De CalCuluS november / december
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In het Menu Start zijn standaard een aantal mappen opgenomen
zoals de persoonlijke gebruikersmap met als naam de gebruikersnaam bovenin maar ook andere mappen als Documenten,
Afbeeldingen en Muziek.
Deze mappen kun je eenvoudig verwijderen uit het Menu Start
door naar Start te gaan en met de rechtermuisknop op een gewenste map te klikken. In het menu kies je dan voor Niet tonen
in navigatiemenu en de verwijzing wordt verwijderd.
Je kunt de mappen ook weer eenvoudig inschakelen of andere
mappen als Ontspanning uitschakelen. Klik hiervoor met de
rechtermuisknop op de Startknop en kies voor Eigenschappen.
Klik dan op het tabblad Menu Start als je hier nog niet bent en
klik hier op de knop Aanpassen. Hier in de lijst kun je dan verscheidende mappen in- en uitschakelen zoals Documenten, Video's en Ontspanning maar ook Netwerklocaties, Configuratiescherm en Printers.
Positie taakbalk wijzigen.
In de voorgaande Windows versies was het mogelijk om de taakbalk op een andere positie te plaatsen. Om dit te doen moest je
eerst de taakbalk ontgrendelen waarna deze, door met de muis
te slepen, op een andere positie geplaatst kon worden (rechts,
links, boven).
In Windows 7 is dit nu eenvoudiger geregeld en kan dit ingesteld
worden via de opties van de taakbalk en menu start. Het eerst
ontgrendelen en vervolgens slepen werkt overigens nog wel in
Windows 7.
Klik ergens in een leeg gedeelte van de taakbalk met de rechtermuisknop en klik daarna op Eigenschappen. Er opent dan links
een klein venster met opties. Standaard als het goed is beland je
op het tabblad Taakbalk, anders klik je hierop. Hier kan dan
achter Taakbalk locatie op scherm een positie worden gekozen. De taakbalk kan links, rechts, boven en onder (standaard)
geplaatst worden.
Zodra je een positie hebt gekozen klik je op OK en de taakbalk
staat op de nieuwe plek.
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CCLEANER EN CCENHANCER.
CCleaner is een van de beste programma’s om uw computer te
ontdoen van overige bestanden. Met CCEnhancer breidt u het
aantal programma’s dat u met CCleaner kunt schoonmaken uit
tot meer dan 500 programma’s.
Download en installeer CCleaner via
www.priform.com.
LET OP bij de installatieopties, haal
de vinkjes weg indien je deze niet
wil laten installeren.
Zodra u het programma start, ziet u
twee opties, Schoonmaken, direct
schoonmaken of Analyseren, eerst
zien wat er moet worden schoongemaakt.
CCleaner ruimt tijdelijke bestanden op van uw webbrowser en
van programma’s als Microsoft Office. Een overzicht van wat u
met CCleaner kunt saneren vindt
u in het tabblad Applicaties.
U kunt de basisselectie uitbreiden door de programma’s aan te
vinken. Voor CCleaner geldt hetzelfde als voor andere systeemhulpprogramma’s, verwijder
nooit onderdelen waarvan u niet
weet waarvoor ze dienen.

CCEnhancer, dat overigens niet van de makers van CCleaner is,
zorgt ervoor dat CCleaner het sloddervos gedrag van nog meer
programma’s herkent, zodat u
uw systeem nog beter kunt
schoonmaken.
Om onder Windows 7 met CCEnhancer aan de slag te gaan,
download u het programma via
www.singularlabs.com
en
pakt u de bestanden uit naar de
installatiemap van CCleaner.
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Standaard is dat C:\Program Files\CCleaner. Klik met rechts
op het CCEnhancer programmabestand, CCEnhancer.exe en
kies Eigenschappen, Compatibiliteit, Dit programma als
Administrator uitvoeren. Optioneel kunt u een snelkoppeling
naar CCEnhancer.exe op uw bureaublad zetten.
CCEnhancer start standaard op
in het Engels. Klik op Settings,
Options, Language, Dutch
om de Nederlandse taal in te
stellen. De vertaling van CCEnhancer was ten tijde van schrijven overigens gebrekkig.
Met de knop Download Laatste haalt CCEnhancer de meest
recente schoonmaakmogelijkheden op van internet. Start nu
CCleaner en open het tabblad Applicaties. U ziet de nieuwe applicaties die CCleaner onder handen kan nemen. Vink de
programma’s aan die CCleaner mee moet nemen in de schoonmaakactie. Het ophalen van de nieuwe CCEnhancer schoonmaakdefinities kunt u automatiseren door in Settings, Options
een vinkje te plaatsen bij Update on Windows startup.
Hiermee wordt de update functie van CCEnhancer automatisch
uitgevoerd zodra uw computer opstart.
GRATIS GROTE BESTANDEN VERSTUREN.
Als je grote bestanden wilt versturen is de gewone e-mail niet de
aangewezen manier. Online zijn er echter voldoende alternatieven voorhanden. Yousendit was lang een goede bezorgdienst
voor grote bestanden, maar nadat de maximale bestandsgrootte
is teruggebracht naar 50 MB heeft Yousendit nog maar weinig
meerwaarde. Met Wetransfer is het mogelijk om bestanden tot
wel 2 GB te versturen naar maximaal 20 ontvangers, zonder dat
je je hoeft te registreren. E-mailadressen en bestanden blijven
privé en de verstuurde bestanden blijven tot maximaal twee weken beschikbaar voor de geadresseerden. Overigens maakt het
niet uit of je muziek, foto's of documenten naar je vrienden
stuurt, want Wetransfer ondersteunt praktisch alle bestandsformaten. De dienst is gratis omdat die betaald wordt door advertenties op de achtergrond.
Webadres: www.wetransfer.com
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