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
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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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NIEUWTJES.

Colofon
De intercity's van NS zijn al geruime tijd uitgerust met wifi, zodat je ook onderweg verbonden bent met internet. De verbindingen waren echter niet altijd even snel. De spoorwegen gaan dit
probleem aanpakken door de verbindingen te upgraden van 3G
naar 4G. Daarnaast wordt de beschikbare bandbreedte beter
over de reizigers verdeeld. Binnenkort internet je dus ook met
een sneltreinvaart.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
28e Jaargang November / December 2015
Verspreiding:
Business Post

Mastercard, ICS en ABN Amro zijn begonnen aan een proefproject waarbij 750 Nederlanders online betalen met hun selfie.
Selfiepay moet online shoppen veiliger maken door gebruikers te
laten inloggen met gezichtsherkenning. Volgens Mastercard is de
biometrische inlog met een gezicht veiliger dan inloggen met een
wachtwoord. Als je toestel is uitgerust met een scanner voor vingerafdrukken, wordt dit gebruikt in plaats van gezichtsherkenning.

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

Mozilla is boos op Microsoft. Na een update naar Windows 10
wordt Microsofts browser Edge automatisch de standaard browser, ook al was dat voorheen bijvoorbeeld Firefox.
Er zit geen strenge limiet meer op de lengte van privé berichten
via Twitter. De direct messages mochten voorheen niet langer
dan 140 tekens zijn.

CLUBAVONDEN

7
4
3
7

Vodafoon stopt in Nederland per 1 november met het aanbieden van zijn
online opslagdienst Cloud. Aan een opvolger wordt gewerkt.

Oplage:
100 Exemplaren

januari
februari
maart
april

2016
2016
2016
2016

CLUBAVONDEN 2016

12
2
1
6
3
1

mei
juni
september
oktober
november
december

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Hoewel bijna iedereen een mobiel
heeft, daalt het aantal vaste telefoonaansluitingen nauwelijks. In Nederland
zijn er nog ruim 6 miljoen aansluitingen.

Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje De Algemene Leden Vergadete dragen zodat je voor ieder- ring is op 24 maart 2016 om
een herkenbaar bent.
20.00 uur.

Antivirusbedrijf AVG gaat data van gebruikers van zijn software
verzamelen en verkopen aan adverteerders. Het bedrijf zegt dat
te doen om zijn scanner gratis aan te kunnen blijven bieden.

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

LET OP PHISHING MAILS.

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

Phishing-mails kunnen erg verwarrend zijn. De fraudeurs worden
steeds slimmer in het maken van dergelijke e-mails. Een variant
die men ook gebruikt wordt Spear Phishing genoemd. Bij Spear
Phishing worden persoonlijke gegevens gebruikt om je vertrouwen te winnen. Daarbij is het ook nog eens in combinatie gebruikt met een internetadres dat vrijwel
identiek is aan die van de bank (urlspoofing). Waarschijnlijk staan er dan in
de link tekens die er niet in thuis horen. Zo
worden hoofdletters vaak vervangen of
wordt er een teken gebruikt dat we in de
standaard Latijnse letters, cijfers en leestekens niet kennen. Voorkomen is soms
erg lastig, maar er is een aantal punten
waarop je kunt letten.
De meeste phishing-mails beginnen met Geachte klant en zijn
niet persoonlijk gericht omdat ze jou naam niet weten.
Phishing-mails bevatten vaak spelfouten en de opmaak klopt
meestal niet, en ook wordt er vaak dreigende taal gebruikt en
moet vaak meteen actie ondernomen worden. De url bevat vaak
verschillen met de originele url, maar er
zijn ook slimme fraudeurs die er een
flahsbanner overheen kunnen laten lopen.
Je bank zal nooit om creditcardgegevens
vragen, die hebben ze immers zelf al van
jou. Ook laat een bank je nooit inloggen
via een link in een e-mail. Vul dus nooit gegevens in via een url
van een e-mail, maar ga altijd handmatig in een browser naar de
website van je bank. Ben je door onoplettendheid toch slachtoffer geworden, bel dan direct de bank en laat je bankaccount
blokkeren. Indien er misbruik is gemaakt, is het zaak de gegevens te verzamelen en direct aangifte bij
de politie te doen.
Verder kan men zelf ook er aan mee werken dat dit niet gebeurt door een virusscanner te installeren met een firewall en
de programma's regelmatig te updaten
zodat men steeds de laatste versie heeft,

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 2016 moet uiterlijk vóór 12 december 2015 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS november / december 2015
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GRATIS PROGRAMMA'S.

CONTRIBUTIE 2016.

Bureaubladfoto's.
Als je op zoek gaat naar mooie bureaublad foto's kom je vaak op
websites terecht die veel meer aanbieden dan foto's. Voor je het
weet heb je ergens op geklikt en per ongeluk een programma
gedownload met allerlei reclame. Wallpapers Bot is een handig programmaatje om dit te voorkomen. Wallpapers Bot biedt een zoekmachine die
meerdere fotoarchieven doorzoekt.
Vervolgens kun je een gevonden foto
downloaden, bekijken en als je dat
wenst, direct instellen als achtergrondfoto. Wallpapers Bot heeft een overzichtelijke vormgeving
zonder overbodige extra's. Dit maakt dat je snel een mooie foto
hebt gevonden en deze binnen een paar muisklikken hebt ingesteld.
Downloaden op: www.wallpapersbot.net

Bij de leden die een automatische opdracht hebben afgegeven
wordt de contributie in december (week 50) 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.

Dubbele Verkenner.
Vooruitgang is niet altijd verbetering. Windows Verkenner is gegroeid tot een alleskunner, maar vooral experts verliezen door
alle toeters en bellen soms het overzicht.
Double Commander gaat een flinke stap terug in de tijd en presenteert een Windows Verkenner waarbij vooral bestanden centraal staan. Het programma heeft een linker- en een rechterdeel.
In beide vensters kun je een locatie openen, bijvoorbeeld links
een map met afbeeldingen en rechts de
inhoud van je usb-stick. Vervolgens kun
je de bestanden eenvoudig van de ene
naar de andere kant kopiëren of verplaatsen. Double Commander voelt een
beetje Spartaans aan, maar dat kan de
doelgroep van het programma waarschijnlijk waarderen. Double Commander
heeft geen modern lint waarmee je acties kunt uitvoeren. Alle
opties zijn terug te vinden in uitgebreide, klassieke menu's. Je
kunt Double Commander naast de standaard Windows Verkenner
gebruiken.
Downloaden op: http://sourceforge.net/projects/doublecmd
De CalCuluS november / december 2015
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De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2015.

Verbeterd startmenu (Windows 10).
Microsoft blijft Windows 10 continue verbeteren en uitbreiden,
ook na de officiële lancering. In een recente build (testversie) is
er een vierde kolom aan het startmenu
toegevoegd voor pictogrammen. Ook het
totaal aantal plekken voor tegels in het
menu is uitgebreid van 512 naar 2048.
Daarnaast zijn er veel foutjes gerepareerd en hebben verschillende apps uit
de store een update gekregen. Helaas is
de functie waar iedereen op wacht, Cortana in het Nederlands, nog niet beschikbaar. Microsoft heeft nog niet bekend gemaakt wanneer deze
verbeteringen hun weg zullen vinden van de testversie naar de
standaardversie van Windows 10.
Lekker even weg.
Als je er een keer even lekker tussenuit wil maar je weet niet
waarheen, kijk dan op de website www.wattedoenvandaag.nl
Klik op het tabblad Dagje uit en maak daarna een keuze uit verschillende soorten activiteiten, zoals attractieparken, dierentuinen of fietsroutes. Achter elke keuze gaan weer meerdere opties
schuil. De site heeft niet alleen suggesties voor dagjes uit, maar
ook voor een Weekendje weg. Om het je helemaal gemakkelijk
te maken staan er diverse top 10's op de site, zowel van uitjes in
geheel Nederland als per provincie.
De CalCuluS november / december 2015
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DATAHERSTEL.
Het kan iedereen overkomen, u verwijdert per abuis de verkeerde bestanden, of de foto's op uw geheugenkaartje blijken plots
niet (allemaal) meer terug te vinden.
Er bestaat grote kans dat u die bestanden of foto's alsnog terughaalt met één van de beste gratis datahersteltools, Recuva (van
dezelfde makers als CCleaner.
Zodra u beseft dat er data verdwenen is op een gegevensdrager
is het belangrijk dat u niets meer naar die drager schrijft, om
het risico te vermijden dat u verdwenen gegevens definitief
overschrijft. U installeert dus ook Recuva op een andere gegevensdrager. Gaat het om een geheugenkaartje, stop dat dan
eerst in de kaartlezer van uw pc.
Wanneer u Recuva start verschijnt standaard een wizard. Druk
hier op de knop Volgende en geef aan naar welk bestandstype
u op zoek bent. Dat kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen zijn, maar
ook muziek, documenten, video's, gecomprimeerde bestanden of
e-mail. U kunt ook Alle bestanden kiezen. In het volgende venster geeft u de bestandslocatie aan zoals Op mijn mediakaart
of iPod of Op een specifieke locatie.
Zet de zoekoperatie in gang, in eerste
instantie zonder een vinkje te plaatsen
bij Uitvoerig scannen inschakelen.
Blijkt de operatie op deze manier geen
of onvoldoende resultaten op te leveren,
dan herhaalt u de procedure, maar
plaatst u deze keer wél een vinkje.
Als het goed is, krijgt u nu een overzicht
met daarin de namen van alle teruggevonden bestanden.
Aan de hand van gekleurde bolletjes, en
op basis van de kolom Toestand, krijgt
u al een aardig idee van de toestand van de verdwenen data.
Een groen bolletje (toestand uitstekend) betekend dat u het bestand nagenoeg zeker kunt terughalen. Bij sommige bestandstypes krijgt u bovendien een voorvertoning te zien.
Terughalen is een kwestie van een vinkje plaatsen naast het bestand, de knop Terughalen indrukken en een ander opslagmedium kiezen.
Downloaden op: www.piriform.com/recuva
De CalCuluS november / december 2015
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Klik met de rechter muisknop in het venster dat geopend wordt
en kies in het menu voor Nieuw en Snelkoppeling. Klik op de
knop Bladeren en selecteer de map of snelkoppeling die je wilt
toevoegen aan de lijst Kopiëren naar. Wanneer je een keuze
hebt gemaakt klik je op Ok. Klik op Volgende en geef de nieuwe snelkoppeling een duidelijke naam.
Klik op de knop Voltooien en de nieuwe snelkoppeling verschijnt automatisch in het Kopiëren naar menu.
Oude installatiebestanden verwijderen (Windows 10).
Wanneer je van Windows 7 of 8 de overstap hebt gemaakt naar
Windows 10 wordt er tijdens de installatie een kopie van het oude besturingssysteem gemaakt. Wanneer je tevreden bent met
Windows 10 zul je waarschijnlijk niet meer terugkeren naar het
oude besturingssysteem. Je kunt dan de oude Windowsbestanden net zo goed weggooien en de ruimte vrijmaken.
Druk op de toetsencombimatie Windows+E en klik met de
rechter muisknop op het schijfstation waarop je Windows 10
hebt geïnstalleerd. Kies in het uitvalmenu voor de optie Eigenschappen. Klik op het tabblad Algemeen op de knop Schijfopruiming. Windows berekent hoeveel schijfruimte er kan worden
vrijgemaakt. Wanneer Windows klaar is klik je in het nieuwe
venster op de knop Systeembestanden opschonen. Schijfopruiming berekent nog een keer hoeveel vrije ruimte er kan worden vrijgemaakt. Zet in het kader Te verwijderen bestanden
een vinkje bij Vorige Windowsinstallaties. Klik op Ok en bevestig je keuze.
Internet Explorer (Windows 10).
In Windows 10 is Internet Explorer als standaard browser vervangen door Edge. Deze moderne browser kan veel, maar de
ondersteuning voor enkele oudere technieken, zoals Silverlight,
is komen te vervallen. Wanneer je voor je werkzaamheden afhankelijk bent van deze technieken is dit erg vervelend. De website lijkt dan niet te laden. Je kunt dit probleem oplossen door
deze website te openen in Internet Explorer. Dit programma is
nog aanwezig in Windows 10, zij het verstopt. Klik op Zoeken in
Windows (het vergrootglas) en typ Internet Explorer. Klik
met de rechter muisknop op Internet Explorer en kies voor
Aan start vastmaken. Er is nu een tegel met de ouderwetse
Internet Explorer aan Start toegevoegd.
/ augustus
2013 2015
De CalCuluS juli
november
/ december
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Downloads instellen (Windows 10).
Gebruikers van Windows 10 kunnen wel zelf nog bepalen hoe
updates op hun systeem worden geïnstalleerd. Daar hebt u wel
de Editor voor lokaal groepsbeleid voor nodig. Druk op de Windowstoets+R en voer het commando gpedit.msc uit. Navigeer
naar Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Windows
onderdelen. In het rechterpaneel dubbelklikt u op Automatische updates configureren. Vink Ingeschakeld aan en kies
vervolgens de gewenste instellingen, bijvoorbeeld Downloaden
en installeren melden. Bevestig met Ok en sluit het dialoogvenster af.
Diavoorstelling starten (Windows 10).
Om een diavoorstelling van je foto's te maken hoef je niet een
extra programma te installeren. In Windows 10 kun je meteen
vanuit de Verkenner een diavoorstelling starten.
Open de Verkenner met een druk op de toetsencombinatie Windows+E. Ga naar de map waarin je de foto's hebt staan. Selecteer een van de foto's en in het lint verschijnt de optie Hulpprogramma's voor afbeeldingen. Klik hierop. Klik in de groep
Weergave op Diashow. De foto's verschijnen meteen op het
scherm.
Prullenbak terughalen.
Soms komt het wel eens voor dat het pictogram van de prullenmand plotseling is verdwenen van je bureaublad. Gelukkig kun
je hem eenvoudig weer terughalen.
Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Kies in het menu voor Aan persoonlijke voorkeur aanpassen. Kies vervolgens voor Bureaubladpictogrammen wijzigen. In Windows
10 klik je op Thema's en Instellingen voor bureaubladpictogrammen. Zet een vinkje in het vakje voor het prullenbaksymbool. Bevestig de gemaakte instellingen met een klik op Ok.
Eenvoudig bestanden kopiëren.
Met de functie Kopiëren naar kun je bestanden onder andere
naar je bureaublad sturen of comprimeren. Je kunt echter nieuwe onderdelen toevoegen aan deze map, zodat je bestanden altijd naar een bepaalde map kunt sturen. Dit doe je op de volgende manier. Open een verkenner venster. Klik in de adresbalk en
typ shell:sendto. Druk vervolgens op Enter.
De CalCuluS november / december 2015

Pagina 14

Computer Club Swalmen

Hoe oud?
Een tikkeltje ijdelheid is niemand vreemd en dus is het altijd prettig
om te horen dat iemand u net iets jonger inschat dan dat u feitelijk bent. Microsoft heeft
nu duchtig aan enkele algoritmes gesleuteld
waarmee ook een computer niet alleen uw
geslacht, maar zelfs uw leeftijd kan herkennen.
Het volstaat de knop Use your own photo in
te drukken om een foto, met een duidelijk gezicht, van maximaal 3
Mb te uploaden en even later valt de verrassing. Nu garandeert Microsoft lang geen nauwkeurigheid en maar goed ook want soms komen er vreemde verschillen uit. Dank u, Microsoft.
Downloaden op: www.how-old.net
Nog twee jaar woekertarief.
Het Europees Parlement is er eindelijk uit, halverwege 2017 hoeven
er geen roamingskosten (kosten voor mobiel internet, bellen en
sms'en) meer betaald te worden binnen de EU. Alleen wordt er via
een far use policy nog altijd een achterdeurtje open gehouden.
Ook is het nog onduidelijk of de roamingskosten binnen de bundel
vallen of onder het huidige abonnementstarief bij worden geschreven. Tevens is er een akkoord gekomen over netneutraliteit, specifiek webverkeer afknijpen of blokkeren wordt verboden. Alleen
wordt ook hier een achterdeurtje opengehouden om gespecialiseerde diensten voorrang te bieden. Wat daar nu onder valt blijft vaag.
Ask-toolbar in de ban.
Een van de meest voorkomende vervuilers van Windows systemen is
de Ask-toolbar en gelijknamige zoekmachine, die zich vaak laten
mee-installeren met andere software. Niet alleen laten ze functioneel te wensen over, ook krijg je het nauwelijks meer van je systeem af. Deze vervelende crapware is al een decennium vele
gebruikers een doorn in het oog.
Hopelijk lijkt daar een einde aan te gaan
komen. Microsoft heeft besloten de oudere
versies van Ask-programma's als malware
te beschouwen, waardoor het na detectie
uitgeschakeld wordt.
We wachten met smart tot Ask volledig buitengesloten wordt.
De CalCuluS november / december 2015
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Shredder.
De prullenbak van Windows lijkt het meest op de afvalcontainer.
Je kunt er van alles ingooien, maar een geïnteresseerde zal weinig moeite hebben om dat weer tevoorschijn te halen.
Dankzij Quick Erase voorkom je dit. Het programma haalt een bestand dat je echt wilt vernietigen
door een soort digitale versnipperaar, zodat zelfs
de meest geavanceerde software het bestand niet
meer kan herstellen. Je hebt de keuze uit veertien
vernietigingsprofielen. Quick Erase is eenvoudig in
gebruik, maar voorzichtigheid is wel geboden,
eenmaal vernietigd, is het voor altijd weg. Als extra veiligheidsdrempel geeft Quick Erase voor het vernietigen een waarschuwing en kun je slechts één bestand tegelijk door de shredder halen. Quick Erase heeft geen installatieprocedure. Download het
zip-bestand en pak de inhoud uit. Start het programma in Windows verkenner via het bestand QuickErase.exe. Quick Erase is
geen vervanging van de Windows prullenbak, maar een handig
tooltje om achter de hand te hebben mocht je ooit je computer
van de hand doen. Downloaden op: www.rizonesoft.com/
software/quick-erase
Iso op een stick.
Een iso-bestand is een digitale kopie van een cd, dvd of een bluray schijf. Een iso-bestand wordt onder andere gebruikt om een besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows of Linux, op een schijf te
krijgen, zodat je je computer hiervan op kunt
starten en vervolgens het besturingssysteem
kunt installeren. Je kunt een iso-bestand via
de rechter muisknop op een schijf branden,
hiervoor heb je geen extra software nodig. Als
je geen cd/dvd brander hebt, kun je een isobestand ook op een usb-stick zetten.
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 2015
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Soms komt deze functie goed van pas, maar vaak is het lastig
dat dit scherm altijd over de andere vensters heen verschijnt. Je
kunt pas verder werken nadat je het scherm hebt weg geklikt.
Als je meer last dan gemak van deze optie ondervindt, schakel je
hem gewoon uit. Open het Configuratiescherm. Klik op Hardware en geluiden en daarna in het volgende scherm onder Automatisch afspelen op Cd's of andere media automatisch afspelen. Haal het vinkje weg bij Automatisch afspelen voor
alle media en apparaten gebruiken of maak de gewenste
standaardinstelling per bestandstype of medium. Klik op Opslaan en sluit het Configuratiescherm.
Handleiding gezocht.
Overkomt het u ook wel eens, u hebt een wat ouder apparaat in
huis dat plots niet meer functioneert zoals het hoort of dat u op
een vrolijke dag alsnog weer wilt activeren. Alleen vindt u nergens meer die handleiding terug. Goede kans dat Manualslib die
wel nog in het gratis aanbod van meer dan 1,3 miljoen handleidingen heeft. U hoeft slechts de juiste productnaam in te vullen
en als het goed is krijgt u de bijhorende handleiding in miniatuur
te zien. Klik vervolgens de bijhorende titel aan, druk op de knop
Download, vul de captcha in en bevestig met Get manual.
Even later hebt u de pdf op uw computer staan.
Downloaden op: www.manualslib.com
Nieuwe drivers zoeken.
Wanneer je op zoek gaat naar nieuwe stuurprogramma's van
onderdelen zoals je printer of de geluidskaart in je pc, is de website van de fabrikant de meest logische plek om je zoektocht te
beginnen. Veel fabrikanten hebben een gedeelte op de site dat
Support, Ondersteuning, Downloads of Service heet. Op die
pagina ga je op zoek naar een link die je leidt naar Downloads,
drivers of stuurprogramma's. Doorgaans moet je vervolgens
aangeven welk type pc je hebt en welk besturingssyteem je gebruikt. Er verschijnt een lijst met drivers. Hier zoek je de driver
voor het apparaat en vervolgens download en installeer je hem.
Na installatie moet je de computer opnieuw opstarten, zodat de
nieuwe driver kan worden geladen door Windows. Het is in ieder
geval een slecht idee om drivers te downloaden van andere websites dan van de fabrikant, omdat je dan de kans loopt dat je het
verkeerde bestand download.
De CalCuluS november / december 2015
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Opslaglocatie wijzigen (Windows 10).
In Windows Vista, 7 en 8 werden uw data standaard op de
C:schijf bewaard. Vervelend voor wie een ssd (met beperkte opslagcapaciteit) gebruikte want voor u het besefte zat uw schijf
vol. Windows 10 maakt het gelukkig erg gemakkelijk om een andere standaardopslaglocatie voor uw data te kiezen. Open het
Startmenu en kies Instellingen. Klik op Systeem en open de
rubriek Opslag. In het rechterpaneel kunt u nu een andere opslaglocatie selecteren voor apps en games, documenten, foto's,
muziek en video's die u in de toekomst wilt bewaren.
Standaard lettertype instellen in Word.
Als je een nieuw document begint, bijvoorbeeld met Ctrl+N,
kiest Word standaard het Calibri lettertype met een grootte van
11 pixels. Als je liever Verdana gebruikt, of een ander lettertype,
kun je het standaardlettertype aanpassen. Open de opties voor
lettertype, bijvoorbeeld via Ctrl+D. Pas de lettertype instellingen
aan zoals je het wilt hebben in toekomstige documenten en klik
op Als standaard instellen.
Systeemeisen van Windows 10.
Windows 10 stelt dezelfde eisen aan uw computer als Windows
8.1. Dit betekent dat het systeem moet beschikken over een
processor van minimaal 1 Ghz, 1Gb Ram (voor 32-bit) of 2 Gb
Ram (voor 64-bit), 16 Gb vrije schijfruimte (32-bit) of 20 Gb (64
-bit). Het scherm moet een minimale resolutie van 800x600 hebben en worden aangestuurd door een videokaart die DirectX 9.0
of hoger ondersteund. Voor een gedetailleerd overzicht van systeemeisen bekijkt u de pagina van Microsoft op:
www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-10-specifications
Zelfde hoeveelheid bits bij Windows 10.
Zorg ervoor dat u de juiste Windows 10 versie binnenhaalt, 32bit als u nu ook een 32 bit-versie van Windows gebruikt, en 64bit als u nu een 64 bit variant gebruikt. Als u een afwijkende
versie van Windows 10 installeert, kunt u de licentie niet gratis
activeren.
Automatisch afspelen voorkomen.
Iedere keer als je een usb-stick aansluit of een cd of dvd in de
lade legt, vraagt Windows wat je met de schijf wilt doen.
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Dit houdt niet in dat je het iso-bestand domweg kunt kopiëren
naar de stick, je hebt hiervoor wel een extra programma zoals
ISO to USB voor nodig. Start ISO to USB, klik op Browse en
wijs het iso-bestand aan dat je hebt gedownload. Kies bij Drive
de schijfletter van je usb-stick en klik op Burn om de stick aan
te maken. Tijdens het aanmaken wordt de stick volledig gewist,
dus pas op welke stick je gebruikt en welke schijfletter je aanwijst.
Downloaden op: www.isotousb.com
Audio bewerken.
Zoals CCleaner bijna een synoniem is voor een schoonmaakprogramma, is Audacity dat voor een gratis programma om muziekbestanden mee te bewerken. Audacity heeft er eindelijk een geduchte concurrent bijgekregen, namelijk Ocenaudio.
Ocenaudio is een handig programma
voor basisbewerkingen in audiobestanden en handig als je bijvoorbeeld
een fragment uit een liedje wilt knippen. Ocenaudio heeft een aantal
streepjes voor op vergelijkbare programma's. Zo ziet Ocenaudio er modern uit, oogt het overzichtelijk en is het eenvoudig in gebruik. Hier staat tegenover dat de
mogelijkheden beperkt zijn, maar nog steeds voldoende voor
incidenteel gebruik. Je kunt bestanden inladen, goede selecties
maken en indien gewenst allerlei filters toepassen. Verder beschikt Ocenaudio over exportmogelijkheden naar alle bekende
audio-indelingen.
Downloaden op: www.ocenaudio.com.br
Virtuele lessen.
Het schooljaar is alweer een tijdje aan de gang. Loopt een en
ander niet zo lekker op school bij uw kind of kleinkind, dan is het
misschien tijd voor wat extra les.
Die vindt u ongetwijfeld op www.1001docenten.nl
Deze site heeft namelijk een indrukwekkende reeks videolessen
verzameld, opgesteld door verschillende docenten en voor verschillende vakken en onderwijsniveaus. Havo3 of vmbo4, aardrijkskunde, ICT, Latijn, wiskunde, Engels, economie spelling uitspraak, celbiologie, stofwisseling, rechtsstaat, verzorgingsstaat,
en nog veel meer.
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TIPS.
Windows Defender.
Als je geen antiviruspakket op je computer hebt om hem te beschermen tegen virussen en spyware kun je Windows Defender
gebruiken. Dit is standaard geïnstalleerd in Windows 10.
Windows Defender controleert automatisch alle bestanden die je
downloadt of uitvoert, net als de websites die je bezoekt. Zo
worden websites die bekendstaan om hun pishingpraktijken of
die schadelijke software bevatten geblokkeerd. Het nadeel van
Windows Defender is dat het geen hoge mate van bescherming
biedt. Tests wijzen al jarenlang uit dat betaalde antiviruspakketten veel beter zijn in het tegenhouden van schadelijke software
en het herkennen van pishingpraktijken. Zelfs andere gratis antivirussoftware van bijvoorbeeld Panda, Avast, AVG of Comodo
scoren beduidend hoger in tests. Defender is standaard geïnstalleerd in Windows 10. Als het programma actief is, staat er een
zwart-wit pictogram van een muurtje in het systeemvak, is dat
op jouw computer niet het geval ga dan naar het Instellingen
scherm, klik op Bijwerken en beveiliging, daarna op Windows Defender en zet de Realtime-beveiliging op Aan. Open
het programma met Windows Defender gebruiken.
Films en video's kijken (Windows 10).
Om video's en films af te spelen gebruik je de app Films en tv.
Met dit programma kun je films huren of kopen maar het is ook
mogelijk gewoon je eigen verzameling video's af te spelen.
Video's zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Met je telefoon of camcorder leg je snel bewegend beeld vast en ook het
internet staat bomvol materiaal, en dan heb je niet te vergeten
nog de films uit de bioscoop. Onder Windows 10 kun je films bekijken via de standaardapp Films en tv. Je koopt of je huurt de
nieuwste film dus gewoon via de computer, zodat je niet meer
perse de deur uit hoeft.
Daarnaast kun je, in tegenstelling tot wat de naam van de app
suggereert, je eigen opgenomen videootjes en filmpjes bekijken.
Vastgelopen programma's uitschakelen.
Als een bepaald programma is vastgelopen en je niet meer verder kunt werken achter je pc is dat vervelend. Maar geen nood,
via Taakbeheer kun je het vastgelopen programma stopzetten
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zodat je weer verder kunt. Druk op Ctrl + Alt + Delete. Klik
daarna op Taakbeheer. Klik op het pijltje Meer Details. Ga
naar het tabblad Processen. Onder Toepassingen staan de
programma's die je op dit moment gebruikt. Selecteer het programma dat je wilt stoppen. Klik rechtsonder op de knop Beëindigen.
Systeemgeluiden wijzigen (Windows 10).
Als je de computer start kan Windows een melodietje afspelen.
Ook als er een foutmelding verschijnt laat de pc iets van zich horen. Deze geluiden kun je wijzigen of uit zetten.
Open het Configuratiescherm. Klik op Hardware en geluiden
en daarna op Geluid. Open het tabblad Geluiden. Selecteer een
van de voorvallen in het kader Programmagebeurtenissen.
Kies in het uitvalmenu onder Geluiden het nieuwe geluid dat je
wilt gebruiken, of kies Geen. Met een klik op Testen kun je het
geluid van te voren beluisteren. Klik op Ok om de instellingen te
bewaren.
Alle drives weergeven in de Verkenner (Windows 10).
Als je de Verkenner opent, zie je standaard niet alle drives die
op je systeem zijn aangesloten. Drives voor geheugenkaarten
worden namelijk niet weergegeven als deze leeg zijn. Dit pas je
op een simpele manier aan. Open de Verkenner, selecteer in
het lint het tabblad Beeld en klik op Opties. Selecteer in het
venster Mapopties het tabblad Weergave. Onder Geavanceerde instellingen haal je het vinkje weg bij Lege stations
verbergen. Klik op Ok.
Schud je bureaublad schoon (Windows 10).
Wanneer je meerdere programma's tegelijk hebt geopend, verandert je bureaublad al gauw in een wirwar van vensters. In
Windows 10 veeg je het bureaublad leeg met een simpele muisbeweging. Klik op de titelbalk van het venster dat open moet
blijven en houd de knop ingedrukt. Schud nu het venster snel
heen en weer totdat alle andere openstaande vensters zijn geminimaliseerd naar de taalbalk. Je kunt hiervoor ook de toetsencombinatie Windowstoets + Home gebruiken. Om alle vensters weer tevoorschijn te halen, selecteer je het enige openstaande venster met de muis en schud je net zo lang totdat de
andere vensters weer verschijnen.
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