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

November / December 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

Tabletverbod.
In steeds meer voetbalstadions worden supporters geweerd
wanneer ze een tablet willen meenemen. In
het ene geval is het in het belang van de
veiligheid (Manchester United), in het andere geval als filmverbod (FC Twente). In beide gevallen zijn smartphones vreemd genoeg juist wel toegestaan.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
27e Jaargang November / December 2014
Verspreiding:
Business Post

Gebruik sociale media gedaald.
Het gebruik van sociale netwerken door jongeren tussen 12 en
24 jaar is in 2013 licht afgenomen. Dat komt vooral door een
afname in het gebruik van berichtendiensten zoals WhatsApp.
Sites zoals Facebook en Twitter bleven ongeveer even groot.

Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl
Eindredactie:
Arno Cretz en Huub van Eck
redactie@swalmencomputerclub.nl

CLUBAVONDEN
6
4

november
december

2014
2014

Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.

Windows 7.
Microsoft is gestopt met de verkoop van
losse versies van Windows 7. Dit om de
verkoop van Windows 8 te stimuleren.

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.

Namaak.
HTC schendt een patent van Nokia met de One Mini en daarom
mag het toestel niet meer worden verkocht in het Vereningd Koninkrijk.

De data voor de clubavonden van 2015 zijn nog niet
bekend bij de redactie.
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Cash afschaffen.
De Noorse organisatie Finans Norge pleit voor het afschaffen van
contant geld vanaf 2020. Dit zou gemakkelijk kunnen, want op
dit moment worden contanten nog maar voor vijf procent van
alle transacties gebruikt. Het afschaffen van briefjes en munten
zou als positief gevolg hebben dat misdrijven als witwassen en
overvallen ook tot het verleden gaan behoren.
Makkelijk luisterboeken downloaden.
Het downloaden van luisterboeken met een Apple-apparaat is
een stuk gemakkelijker geworden dankzij Luisterrijk. Het bedrijf,
de grootste downloadwinkel voor luisterboeken, heeft een app
gelanceerd waarmee klanten heel gemakkelijk luisterboeken
kunnen downloaden en beluisteren.

Oplage:
105 Exemplaren

PAGINA 5:
GRATIS SOFTWARE
PAGINA 7:
BESTUURSMEDEDELING
PAGINA 8 + 9 +10 + 11
TIPS
PAGINA 12 + 13:
GRATIS SOFTWARE
PAGINA 14 + 15:
LEUKE APPS
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HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
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 januari/februari 2015 moet uiterlijk vóór 13 december 2014 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS november / december 2014
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SYNCHRONISATIE VAN iOS VIA WIFI.
Ben je regelmatig met de kabels van je iPhone, iPad of iPad
touch aan de wandel, om deze apparaten aan je computer te
koppelen? Bijvoorbeeld om muziek, films, tv-programma's, apps
en foto's naar het apparaat te synchroniseren? Dat kan voortaan
eenvoudiger als je iTunes synchroniseert via Wi-Fi.
Via een paar stappen heb je dat zo voor elkaar.
Apparaat koppelen.
Om je iOS-apparaat draadloos te synchroniseren, moet je het
apparaat de eerste keer via een usb-kabel synchroniseren. Zorg
dat je de laatste versie 11.4 van iTunes hebt geïnstalleerd en
geopend. Sluit vervolgens de iPhone, iPad of iPod touch via de
usb-kabel aan op de computer. Het kan zijn dat het iOSapparaat vraagt of het de computer kan vertrouwen, tik op Vertrouw.
In iTunes verschijnt vervolgens rechtsboven een knop met je iOS
apparaat. Klik op de knop en kies in de tabbladen welke gegevens je wilt synchroniseren. Druk op Toepassen en wacht totdat
alle gegevens zijn gesynchroniseerd.
Via Wi-Fi.
Zorg dat het apparaat via de usb-kabel is aangesloten op de
computer en zichtbaar is in iTunes. Klik rechtsboven op de knop
met je iOS-apparaat en open het tabblad Overzicht. Ga onderin
naar Opties en selecteer Met deze iPhone synchroniseren
via Wi-Fi. Klik op de knop Synchroniseer en koppel na het
synchroniseren je iOS-apparaat los. Ga op het iOS-apparaat naar
Instellingen, Algemeen, Wi-Fi iTunes synchronisatie en tik
op de computer waarmee je wilt synchroniseren. Tik op de blauwe tekst Synchroniseer nu. De synchronisatie start ook automatisch als de apparaten zich in hetzelfde netwerk bevinden, en
het iOS-apparaat aan de lader gekoppeld wordt.
Probleem oplossen.
Het kan zijn dat de synchronisatie niet werkt. Probeer dan eerst
te kijken of Wi-Fi is ingeschakeld en het apparaat zich in hetzelfde netwerk bevindt. Is dat zo, sluit iTunes dan af en probeer het
opnieuw. Werkt het nog niet, kijk dan of de computer is gemachtigd door op Store te klikken en te kiezen voor Machtig deze
computer. Probeer dan het apparaat nog een keer te synchroniseren via een usb-verbinding. Start na het synchroniseren de
computer opnieuw, sluit het iOS-apparaat aan op een adapter of
probeer het opnieuw via de instellingen van je iOS-apparaat.
De CalCuluS november / december 2014

Pagina 16

Computer Club Swalmen

GRATIS SOFTWARE.
Avidemux.
Een zelfgemaakte video is zelden perfect van begin tot eind.
Door de slechte stukken eruit te knippen en de rest aan elkaar te
plakken of te combineren met andere filmpjes, wordt het eindresultaat vaak een stuk beter. Het Engelstalige Avidemux heeft
hiervoor veel meer in huis dan bijvoorbeeld Windows Movie Maker. Het ondersteunt alle populaire videoformaten en
coderingen, dus je kunt het eindresultaat
opslaan in het bestandsformaat wat je
graag wilt, bijvoorbeeld mp4, avi of mpg.
Naast het editen kun je ook filters toepassen op je video's, bijvoorbeeld om een
logo toe te voegen. Avidemux is vooral handig voor wie regelmatig een filmpje maakt met zijn mobiele telefoon, al kan het natuurlijk niet op tegen professionele video-editing programma's.
Het is te downloaden op: http://avidemux.org
FotoSketcher.
Tijdens de vakantie kom je ze veel tegen op toeristische pleinen
en bij bezienswaardigheden, kunstenaars die fraaie tekeningen
maken. Dankzij FotoSketcher hoef je echter zelf over geen enkel
talent meer te beschikken om toch zo'n fraaie schets te maken.
Dit kan een pentekening, houtskoolschets of andere creatie zijn.
Als je je muis kunt bewegen, kun je FotoSketch bedienen.
Het programma werkt intuïtief, je hebt alleen een foto nodig.
Sleep deze naar het FotoSketcher venster en klik op het icoontje
met het kleurenpalet. Kies je tekenstijl, bijvoorbeeld een zwartwitpotloodtekening. Speel met de regelaars en klik op Teken om
het eindresultaat te bekijken.
Experimenteer verder tot je
een fraaie creatie hebt. Als
het resultaat je niet aanstaat,
kun je steeds via Bewerken/
Herstellen je laatste actie
ongedaan maken. Voordat je
de tekening bewaart, kun je
er ook nog een fotolijstje omheen zetten.
De CalCuluS november / december 2014
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vaste locaties in. Per locatie stel je daarna de
meldingen in waarmee je automatisch een bericht
krijgt als er een bui dreigt aan te komen. Uiteraard is het ook mogelijk je actuele locatie te gebruiken om de lokale buienverwachting weer te
geven. Standaard laat Buienalarm een grafiek
zien met een overzicht van de hoeveelheid regen
die gaat vallen. Door op iOS-apparaten met je
vinger naar beneden te vegen op de grafiek, verschijnt een kaart waarmee je precies ziet hoe een
bui voorbij schuift.
Op een Androidtoestel tik je hiervoor op het wolkje bovenaan het
scherm.
Gratis downloaden op: http://www.buienalarm.nl
In één oogopslag het voordeligste tankstation.
De benzine-Jip toont het prijsverschil per tankbeurt (in euro’s).
Daarna wijst de app je de weg naar het tankstation dat je kiest.
Een klein stukje omrijden om euro’s te besparen! Zo zie je dat je
bij het ene station vier euro méér betaalt, en bij het andere station zes euro minder.
Gratis downloaden op: http://wwwjip.nl/benzine/
Toogethr.
Met de app Toogethr kun je carpoolen naar je werk, festival of
zon. Deel ritten met je collega's, buren en anderen en bespaar
op je reiskosten. Kom ook bij de community voor veilig carpoolen en het is allemaal gratis te gebruiken.
Gratis downloaden op: http://www.toogethr.com
Aanbiedingen.
Aanbieding zet dagelijks alle aanbiedingen van de 18 bekendste
supermarkten in Nederland op een rij. De app helpt je bij het
vinden van de beste aanbiedingen en daarmee zoveel mogelijk
geld besparen op uw dagelijkse uitgaven.
Gratis downloaden op: http://www.aanbiedingapp.nl
Kortingen.
Duizenden kortingsbonnen & aanbiedingen voor webshops, horeca, winkels in de buurt en dagjes uit.
Gratis downloaden op: https://scoopy.nl
De CalCuluS november / december 2014
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LEUKE APPS.

CONTRIBUTIE 2015.

Beste koop.
Deze app van de Consumentenbond is handig,
zeker wanneer je lid bent van de bond. De app
Beste Koop bevat informatie over honderden
veelal elektronische apparaten. Van alle apparaten staan de kenmerken opgesomd. Als je lid
bent van de consumentenbond kun je inloggen
om de testresultaten te bekijken. In de app kun je steeds twee
modellen naast elkaar zetten, zodat je ze eenvoudig vergelijkt.
De app kent de prijzen bij verschillende winkels, zodat je zeker
weet dat je niet het maximum betaalt als je eenmaal een keuze
hebt gemaakt. Het is wel jammer dat vooral de budgetapparaten minder of niet vertegenwoordigd zijn. Ook met prijzen
moet je oppassen. Ze geven een goed indicatie, maar de app is
jammer genoeg niet op de hoogte van elke aanbieding.
Gratis downloaden op: http://www.consumentenbond.nl

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 NL73RABO0150347480 van Computer Club Swalmen 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.

Douane Reizen.
Wanneer je van plan bent om op vakantie te gaan
of binnenkort naar Nederland reist, komt de app
Douane Reizen je zeker van pas. Onder het kopje,
is dat ok?, staat precies wat je wel en wat je niet
mee mag nemen op je vlucht naar Nederland. De
app is ook handig als je nog op vakantie bent,
want met de ingebouwde rekenhulp bereken je
snel en eenvoudig hoeveel belasting je moet betalen. Daarnaast kun je met de functie Omrekenen
prijzen eenvoudig converteren naar de waarde in
euro's. Wanneer je van plan bent om veel van je eigen spullen
mee te nemen op reis, kun je in het onderdeel Bonnenboekje
foto's van aankoopbonnen bewaren. Hiermee kun je bij terugkomst laten zien dat je de producten voorafgaand aan je reis
hebt gekocht.
Gratis downloaden op: http://www.belastingdienst.nl
Buienalarm.
De app Buienalarm waarschuwt je voor naderende buien. De app
geeft je voor de komende twee uur een voorspelling van de hoeveelheid regen die er gaat vallen. In de app stel je maximaal drie
De CalCuluS november / december 2014
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De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2014.
THEMA-AVOND MICROSOFT PUBLISHER.
Hallo Leden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kwam de vraag om uitleg te geven over Microsoft Publisher. Nu heeft het bestuur een
datum gepland om een uitleg te geven over Microsoft Publisher
2010. Deze datum is donderdag 4 december
2014. We gaan samen een kerstkaart maken
om zo de mogelijkheden van Microsoft Publisher 2010 te ontdekken. Als u interesse heeft
is het handig om Microsoft Publisher geïnstalleerd te hebben en de laptop/pc/tablet bij u te
hebben. Zo kunnen jullie zelf gelijk stap voor
stap meedenken en natuurlijk ook meedoen.
Verder werd op de ledenvergadering gevraagd een thema-avond
te houden over het gebruik van Social Media. Het bestuur is in
overleg met een deskundige op dit gebied. In verband met de
drukke agenda van betreffende docent verwachten we dat de
avond in het voorjaar van 2015 kan worden georganiseerd.
We hopen op een leerzame en gezellige avond.
Het bestuur.
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 2014
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TIPS.
Ongewenste software.
Als u software van internet downloadt, proberen veel programma's ervoor te zorgen dat u extra functies of software installeert.
Ook betrouwbare programma's kunnen dit doen. Voorbeelden
zijn de Ask Toolbar wanneer u Avira installeert, McAfee bij de
installatie van Adobe Reader of de Bing-zoekmachine bij Skype.
U voorkomt ongewenste software door tijdens de installatie procedure alle stappen die u doorloopt, aandachtig te lezen. Klik
niet gedachteloos op volgende of next. Verwijder vinkjes bij extra's die u niet wilt installeren. Ook bij het updaten van een programma kunt u ongewenste bijproducten downloaden. Wees dus
ook hierbij alert. Wilt u het zekere voor het onzekere nemen,
maak dan een herstelpunt aan op uw computer. Op
www.seniorweb.nl kunt u lezen hoe u dit doet door te zoeken op
'artikel 54930'. Als u ongewenste software hebt geïnstalleerd,
kunt u uw computer terugzetten naar het eerder gemaakte herstelpunt. De geïnstalleerde software wordt dan deels verwijderd.
Andere tekens op toetsenbord.
Waarschijnlijk is uw toetsenbord overgeschakeld naar een
andere taalversie. Bijvoorbeeld
omdat u per ongeluk de toetsencombinatie CTRL+SHIFT
hebt ingedrukt. Door nogmaals
deze toetsencombinatie te gebruiken, krijgt u de gebruikelijke instelling weer terug. De combinatie Nederlands als taal en Verenigde Staten (internationaal)
hoort ingesteld te staan.
Een pagina afdrukken uit een Word document.
Om een deel van een tekstdocument af te drukken, doet u het
volgende: open bijvoorbeeld een Word document dat u gedeeltelijk wilt afdrukken. Scrol naar de pagina die u wilt afdrukken. U
ziet linksonder in het scherm het paginanummer staan achter
Pagina. Klik in het Office-lint op Bestand en dan op Afdrukken. Klik in het veld achter Pagina's en typ hier het paginanummer (of paginanummers) van de pagina of pagina's die u wilt
afdrukken. Bijvoorbeeld pagina 2 of 12-14.
De CalCuluS november / december 2014
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Video.
Freemake Video Downloader.
Wil je een bestaande video van het net plukken, dan kan dat
met het gratis programma van Freemake. Je kunt met dit programma video's rippen van sites als YouTube, Vimeo, Facebook
en Dailymotion. Converteren kun je vervolgens naar de formaten
avi, mkv of kies voor de speciale formaten van de iPhone, PSP of
Android. Freemake Video Downloader verwijdert overigens ook
automatisch eventuele reclameboodschappen die voor een video
worden toegevoegd. Het bedrijf heeft ook nog andere interessante videoproducten in het assortiment.
Het is te downloaden op: http://www.freemake.com
Afspelen.
VLC Media Player.
VLC media player is bij menigeen bekend als de allesvreter onder de videospelers, maar het programma kan zo veel meer dan
alleen video's afspelen. Naast het toevoegen van ondertitels kun
je met het programma onder andere een logo toevoegen en de
afmeting van je video wijzigen. Op het gebied van audio heeft
VLC ook nog een equalizer aan boord. Na het bewerken van je
video sla je het bestand op in één van de vele ondersteunde formaten zoals, mpeg, wmv of divx.
Het is te downloaden op: http://www.videolan.org
Allesbrander.
AnyBurn.
AnyBurn is een eenvoudig brandprogramma dat
zijn naam eer aan doet. We kunnen (bijna)
niets bedenken dat met glimmende schijfjes te
maken heeft dat AnyBurn niet kan. Zo is het
branden van een iso-imagebestand snel geregeld en maak je net zo eenvoudig een isobestand van een cd of dvd. Ook kan AnyBurn
schijfjes kopieren en natuurlijk bestanden en
mappen op schijf branden. Ook muziek-cd's omzetten naar
mp3's of flac behoort tot de mogelijkheden. Prettig is dat AnyBurn ondanks de vele mogelijkheden zeer overzichtelijk is. Alle
functies hebben een eigen knop. Het enige wat je hoeft te doen,
is hierop te klikken om de taak uit te voeren. Naast een versie
van AnyBurn die je kunt installeren, bieden de makers ook een
portable versie. Deze kun je bewaren op een usb-stick of gebruiken vanuit OneDrive of je Dropbox.
Het is te downloaden op: http:www.anyburn.com
De CalCuluS november / december 2014
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GRATIS SOFTWARE.

Ophalen bij de bron.

Decrap 3.0.0
Weg met die rommel.
Een nieuwe pc of laptop bevat vaak ook allerlei programma's
waar je niet om gevraagd hebt. De fabrikant van de computer
krijgt hiervoor een vergoeding, dus vandaar dat dit gebeurt. Met
het Nederlandstalige programma
Decrap kun je deze overbodige software
verwijderen. Ook als je je computer al
een tijdje in huis hebt is het programma
nuttig. Is het er een van Asus, HP, Dell
of Toshiba, dan wordt de extra software
zelf automatisch verwijderd. De werking
van het programma is eenvoudig, naast
de automatische modus kun je ook
handmatig software selecteren en laten verwijderen. Hierbij het
volgende voorop, want er wordt eerst een herstelpunt gemaakt.
Bij het handmatig gebruik heb je natuurlijk meer controle over
wat je eventueel wel wilt bewaren.
Het is te downloaden op: http://www.decrap.org

Als u van plan bent om een bepaald programma te installeren,
denk dan goed na vanaf welke website u het installatiebestand ophaalt. Op internet zijn er namelijk allerlei download plaatsen te vinden die
gratis freeware aanbieden. Voorbeelden hiervan
zijn Softonic en Brothersoft. Jammer genoeg
stoppen de beheerders van deze websites de
installatiebestanden helemaal vol met gesponsorde software. Haal programma's daarom altijd
op bij de website van de oorspronkelijke ontwikkelaar.
Voor
VLC
Media
Player
surft
u
bijvoorbeeld
naar
ww w. vi d eol an . o rg
en
n i et
n aa r
w ww .vi c -m edi aplayer.nl.softonic.com.

Foto's in serie bewerken.
Photopus 1.3.0.5
Als je meerdere foto's wilt aanpassen, bijvoorbeeld andere afmetingen geven, dan is het een heel saai karwei om ze een voor
een te openen en telkens dezelfde aanpassingen door te voeren.
Het Engelstalige programma
Photopus kan dit van je overnemen. Je kunt een bepaalde map
met foto's selecteren en de
grootte aanpassen, de helderheid
of verzadiging aanpassen, al is
dat niet zo handig voor een hele
serie foto's tegelijk, roteren of
een kleurenfilter toepassen. Door
achtereenvolgens te klikken op
Add filter, Effects, Sharpen en Process kun je ze ook allemaal tegelijk verscherpen. In de gratis versie ondersteunt Photopus geen png- of raw-foto's, maar verder wel alle populaire
beeldformaten. Pas met de knop Output wel even de map aan
waar de bewerkte foto's terecht moeten komen.
Het is te downloaden op: http://www.photopus.net
De CalCuluS november / december 2014
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Bureaublad in Windows 8.1
Windows 8.1 heeft een paar handige vernieuwingen. Zo kunt u
Windows voortaan automatisch naar de desktop laten gaan zodra u zich bij Windows aanmeldt. Klik op de desktop tegel in het
start scherm. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op de
taakbalk en kiest u Eigenschappen. Open het tabblad Navigatie hier krijgt u onder meer de optie Wanneer ik mij aanmeld
of alle apps op een scherm sluit, naar het bureaublad
gaan in plaats van naar Start te zien. Plaats hier een vinkje
voor en bevestig met Ok.
Prullenbak aanpassen.
Overkomt het u wel eens dat u een bestand
niet in de prullenbak krijgt omdat het te groot
is? Dat verhelpt u als volgt. Klik op uw bureaublad met de rechtermuisknop op Prullenbak
en kies Eigenschappen. Op het tabblad Algemeen stelt u per station de gewenste grootte
in (in MB). U kunt hier overigens ook instellen
dat u niet langer om een bevestiging wordt gevraagd wanneer u data in de prullenbak gooit,
of zelfs dat Windows bestanden onmiddellijk
verwijdert en dus niet in de prullenbak bewaart. Wees hier wel voorzichtig mee, want weg is weg.
De CalCuluS november / december 2014
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TIPS.
Updates installeren.
Bij alle apparaten is het belangrijk dat je naast alle updates van
programma's ook de laatste versie van het besturingssysteem
installeert. Hiermee worden fouten opgelost en worden soms
nieuwe manieren toegevoegd om de prestaties van de accu te
verbeteren.
In iOS 7 tik je op Instellingen, Algemeen en Softwareupdate. Op het moment van schrijven is er een update uitgekomen voor iOS 8, aangezien deze update vrij groot is moet er op
sommige iPads eerst diverse apps verwijdert worden anders is er
geen plaats voor iOS 8.
Wanneer je een toestel met Android hebt ga je naar Instellingen, Toestel-info, Software update en Bijwerken.
Afhankelijk van je toestel kunnen de opties bij jouw tablet of telefoon iets anders zijn.
Windows haalt automatisch belangrijke updates binnen, maar
wanneer je hier niet op wilt wachten, kun je ook zelf controleren
of er nieuwe updates zijn.
In Windows 7 klik je op Start, Instellingen, Configuratiescherm. Ga naar Systeem en beveiliging en Windows Update. Klik in het kader links op Naar updates zoeken.
In Windows 8.1 druk je op de toetsencombinatie Windowstoets+C, klik je op Instellingen en op PC-instellingen
wijzigen. Tik in het linker kader op Bijwerken en herstellen
en klik op Nu zoeken. Wanneer Windows klaar is met zoeken ga
je naar Details weergeven, vink alle opties aan en klik op Installeren.
Voorkom kosten met wifi.
Heb je een smartphone met een bundel voor mobiel internet? Je
kunt dan overal mobiel internetten. Verbruik je meer dan de
bundel, dan moet je bijbetalen. Je kunt bijbetaling voorkomen
door zoveel mogelijk gebruik te maken van wifi. Dit is een
draadloze internetverbinding, die veel mensen al thuis hebben.
Handelingen die veel Mb's verbruiken, kun je het beste doen binnen het bereik van wifi. Denk aan updates uitvoeren, nieuwe
apps installeren of foto- of muziekbestanden downloaden. Ook
buitenshuis kun je op steeds meer plaatsen gratis gebruikmaken
van wifi, in intercity's en bussen, in cafe's en restaurants, in
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stadscentra, hotels en bungalowparken. Soms is een wachtwoord
nodig, dat je van de aanbieder krijgt, bijvoorbeeld in een hotel.
In de trein is geen inlogcode nodig, daar is wifi vrij te gebruiken.
Schakel daarom, ook als je een prepaid abonnement hebt, het
netwerk uit, dit bespaart enorm veel kosten. Hoe je dat doet is
voor elk type een aparte instelling, anders even vragen aan je
provider hoe je het netwerk uitschakelt.
Apparaat zoeken.
Bij smartphones en tablets moet je je niet alleen wapenen tegen
hackers, maar ook tegen dieven. Mobiele apparaten worden helaas erg vaak gestolen. Het is daarom verstandig om je ook hierop voor te bereiden. Zorg dat de locatiebepaling van je toestel is
ingeschakeld, zodat je je toestel altijd weer kunt opsporen.
Heb je een iPhone, tik dan op Instellingen, iCloud en Zoek
mijn iPhone.
Bij Android moet je Locatieservices aanzetten in de instellingen
van je toestel en op https://www.google.com/settings/
dashboard.
Wanneer je je iPhone kwijt bent, surf je naar icloud.com waar je
jezelf aanmeldt met je Apple ID. Daarna kun je de locatie van je
toestel weergeven. Daarnaast kun je het toestel laten overgaan
of op afstand je gegevens wissen. Androidgebruikers loggen in
op play.google.com, klikken op Instellingen (de knop met het
tandwiel) en kiezen voor Android-apparaatbeheer. Dit werkt automatisch bij alle versies van Android vanaf 2.2.
Websites blokkeren op de iPad.
Wanneer kleine kinderen regelmatig je iPad gebruiken wil je natuurlijk niet dat ze zomaar internet pagina's openen die niet geschikt voor ze zijn. Door beperkingen in te stellen kun je exact
aangeven welke websites ze wel mogen bekijken.
Tik op Instellingen en in het linker kader op Algemeen. In het
kader rechts tik je vervolgens op Beperkingen. Kies voor Schakel beperkingen in en voer twee keer dezelfde viercijferige code in. Blader naar beneden en tik op Websites. Haal naar wens
de websites weg die je niet wilt toestaan door met je vinger erover te vegen en op Verwijderen te tikken. Om zelf een website aan de lijst toe te voegen tik je op Voeg een website toe.
Vul de titel in en het webadres bij URL. Tik op Done en de site
verschijnt in de lijst met toegestane websites.
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