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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
WhatsApp heeft de politie in Maassluis geholpen om drie vermeende inbrekers te pakken. Via de berichtendienst wisselden
buurtbewoners informatie uit, waaronder het kenteken van de
auto.
Windows 10 bestaat een jaar en daarom kwam Microsoft op 2
augustus met een grote, gratis Anniversary Update. Als je de
update doet zie je het verschil.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
29e Jaargang November / December 2016
Verspreiding:
Business Post

Internet:
www.swalmencomputerclub.nl

Tablets kwamen vorig jaar voor het eerst vaker voor in Nederlandse huishoudens dan desktopcomputers. Ook smartphones
zijn populairder dan pc's.

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

Bezorgsite Just Eat stuurt binnenkort robots de weg op, die bestellingen al zelfrijdend op de plaats van bestemming brengen.
Uw maaltijd komt tevoorschijn zodra u een unieke code invoert.

Omdat Flash geregeld misbruikt wordt voor het verspreiden van
Malware, wordt de plug-in sinds deze maand standaard geblokkeerd in Firefox. Reclame speelt niet zomaar meer af, video's
vanaf 2017 ook niet meer.
De populariteit van Facebook lijkt geen grenzen te hebben. Volgens recente metingen zijn er dagelijks 1,13 miljard gebruikers
op de site, een record.
Microsoft wijzigt de opzet van het updaten van Windows 7 en
8.1. Vanaf oktober komt er maandelijks maar één update. Hier
zitten meerdere kleine updates in verwerkt voor stabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Het is dus niet meer mogelijk om
individuele updates over te slaan of te deïnstalleren.
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Windows 10 wordt ook voorzien van een Refresh-functie. Deze
installeert een schone versie van het besturingssysteem met behoud van bestanden en instellingen, maar verwijdert Bloatware.

Toekomstige smartphones krijgen een nieuwe versie van Gorilla
Glass. Daarmee kan uw toestel een val van 1.60 meter overleven.

Oplage:
95 Exemplaren

CLUBAVONDEN
3
1
5
2
2

november
december
januari
februari
maart

2016
2016
2017
2017
2017

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

Draag zoveel mogelijk je
naamplaatje zodat je voor
iedereen herkenbaar bent.
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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
NAAMPLAATJE.
Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje te
dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.
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 2017 moet
uiterlijk ?????????????? 2016 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS november / december 2016
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Programma's worden op de standaardmanier verwijderd waarna
de naverbrander de restjes opspoort en verwijdert.
Een handige functie vind je achter Toolbars en plugins. Hier
zie je alle aanwezige browseruitbreidingen. Je kunt eventueel
filteren op Chrome, Firefox of een andere browser. Het centraal verwijderen van uitbreidingen
is prettig omdat je je anders een ongeluk
zoekt, elke browser heeft het beheer van uitbreidingen op een ander plekje verstopt. Iedereen met Windows 10 heeft standaard apps geïnstalleerd en misschien heb je wel eens iets uit geprobeerd via de Store. Deze
app vind je terug onder Windows Apps en kun je ook vanaf deze
locatie verwijderen.
Foto's verbeteren.
Het verbeteren van foto's is voor de meeste mensen een hele
klus. Professioneel gereedschap zoals Photoshop is kostbaar en
heeft een lange leertijd nodig. LightZone biedt goed gereedschap om standaard fotobestanden en raw-afbeeldingen te bewerken. Dit kan handmatig via een enorme reeks instellingen.
Het gaat nog sneller als je een voorkeurslijst kiest en deze aanpast. Het is mogelijk om meerdere stijlen over elkaar heen te
leggen. Zo kun je bijvoorbeeld een afbeelding verscherpen en
hem vervolgens zwart-wit maken. Elke stap is ook weer eenvoudig ongedaan te maken. Bewerkte afbeeldingen exporteer je als
jpg-bestand, het origineel blijft bewaard.
LightZone heeft een ingebouwde batchverwerker om snel een aantal effecten toe te passen
op een collectie afbeeldingen.
Downloaden op: www.lightzoneproject.org
Kookwekker.
Veel mensen gebruiken hun smartphone om een parkeermeter
of andere afteller in de gaten te houden. Als je achter de computer werkt, biedt Hourglass een handig kookwekkertje. Het programma kent bijna geen instellingen, en dat maakt Hourglass
fijn om achter de hand te hebben. De tijd die je wilt aftellen geef
je letterlijk op en zodra je op Enter drukt, begint het aftellen.
Als de wekker afloopt hoor je een discreet piepje dat niet hinderlijk is als je met meerdere mensen in een ruimte werkt.
Downloaden op: http://chris.dziemborowicz.com/apps/hourglass
De CalCuluS november / december 2016
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Software verwijderen.
Veel programma's zijn slordig als het gaat om de-installeren. Er
blijven resten achter, in de vorm van programmabestanden, tijdelijke bestanden en meer. Dankzij IOBIT Uninstaller behoort dit
tot de verleden tijd. Nadat een de-installatieprocedure is afgerond, voert IOBIT Uninstaller controle uit op resten. Ten tijde
van schrijven was IOBIT Uninstaller 6 alleen beschikbaar als bèta versie. De definitieve versie is te vinden op www.iobit.com.
IOBIT Uninstaller is gratis, maar er wordt gebundelde software
geïnstalleerd. Dit kun je voorkomen door tijdens de installatie
(en toekomstige updates) alert te zijn. Controleer de aangevinkte onderdelen en verwijder wat je niet wilt installeren.
Links in beeld kun je snel aangeven wat je wilt verwijderen. Onder Programs vind je alle programma's. Deze categorie is onderverdeeld in onder andere Recently installed (onlangs geïnstalleerd) en Large programs (grote programma's).
Je kunt per program een de-installatieopdracht geven. Je kunt
ook alles wat je wilt verwijderen voorzien van een vinkje.
Gebruik vervolgens de knop Uninstall om IOBIT Uninstaller aan
het werk te zetten.

Computer Club Swalmen

CONTRIBUTIE 2017.
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 € 25,= 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.
De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2016.

CLUBAVONDEN 2017.
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Januari
2017
Februari
2017
Maart
2017
April
2017
Mei
2017
Juni
2017
September 2017
Oktober
2017
November 2017
December 2017

A.L.V. 2017
De Algemene Leden Vergadering
wordt gehouden op,
Donderdag 23 Maart 2017.
Aanvang om 20.00 uur.
Alleen toegang met ledenpas.

De clubavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen omstreeks
22.30 uur.

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 2016
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REDACTIE.

FREEWARE (Gratis).

Zoals jullie op de voorkant aan het plaatje kunnen zien stopt de
huidige redactie met het maken en verzorgen van het clubblaadje de CalCuluS-Info.
Arno doet dit inmiddels al vijfentwintig jaar en Huub heeft hem
de laatste drie jaar daarmee geholpen.
Deze CalCuluS is dan ook de laatste die door ons verzorgt wordt.

Ander filmbestand.
Er zijn 101 manieren om video's om te zetten naar een ander
formaat. Helaas is dat nog steeds nodig omdat apparatuur niet
met alle video-indelingen om kan gaan. Zo kan iOS apparatuur
bijvoorbeeld geen MKV bestanden afspelen. Gelukkig kun je video's met een hulpprogramma naar een andere indeling omzetten. Hiervoor zijn allerlei programma's beschikbaar, veelal commercieel of met adware aan boord. Maar met XMedia Recode
krijg je het gratis, snel en probleemloos voor elkaar. Sleep één
of meerdere videobestanden naar het XMedia Recode venster.
Kies bij Profile het apparaat waarvoor de je de
video wilt optimaliseren, bijvoorbeeld een
smartphone of tablet. Onder in beeld kun je bij
Doel bepalen waar je de nieuwe video wilt opslaan. Klik op Coderen om je film om te zetten.
Hou er wel rekening mee dat dit omzetten veel
rekenkracht kost.
Downloaden op: www.xmedia-recode.de

De werkzaamheden zijn onder andere, elke twee maanden het
boekje vullen met nieuwe tekst en plaatjes, adreslabels printen,
adresseren en zorgen dat het bij de bezorger komt.
Het boekje uitprinten en vouwen kan ook in de toekomst door
een Copyshop verzorgt worden.
Ook stopt Arno met het verzorgen van de internetsite, de helpdesk, de ledenadministratie en het maken van de ledenpasjes.
Wie dit allemaal in de toekomst gaat doen of wat er gaat gebeuren is voor de redactie een grote vraag.
Het zou jammer zijn als er geen opvolgers komen want dit zou,
naar onze mening, na 30 jaar, wel eens kunnen leiden tot het
einde van Computer Club Swalmen.
Arno Cretz en Huub van Eck.
TIPS.
Virustotal.
Wanneer je een online bestand of een website niet helemaal vertrouwt, kun je de file of url eerst laten scannen door een online
virusscanner. Deze website kun je ook gebruiken als je het bestand al op je pc hebt staan.
Surf naar www.virustotal.com. Om een bestand dat al op je pc
staat te scannen klik je op Bestand. Daarna op Bestand kiezen, selecteer het bestand en klik op Scannen. Je kunt hiermee
bestanden van maximaal 64 Mb scannen. Klik op Opnieuw analyseren als je dat gevraagd wordt.
Om een webadres te checken klik je op het tabblad URL. Plak of
typ het webadres dat je wilt controleren in het tekstvak en klik
aansluitend op Scannen. Klik op Opnieuw analyseren als je
dat gevraagd wordt.
De CalCuluS november / december 2016
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Slimmer instellen.
Als het om privacy gaat, worden de standaardinstellingen van
Windows 10 niet door iedereen gewaardeerd, en dan drukken we
ons mild uit. Voor wie tijdens het upgradeproces klakkeloos akkoord is gegaan met allerlei vage instellingen, is Win10 Wizard
een aanrader. Het programma geeft snel toegang tot alle dubieuze instellingen van Windows 10. Win10 Wizard gebruikt handige categorieën, zoals privacy, beveiliging en locatievoorzieningen. Hierachter vind je opties die je met een vinkje in- of uitschakelt. Lees de instellingen aandachtig door en maak je keuzes. Zo kun je bijvoorbeeld snel voorkomen dat er allerlei gegevens naar Microsoft worden gestuurd en kun je de toegang tot je
locatie blokkeren.
Let op: sommige instellingen hebben gevolgen voor het gebruik
van je computer. Je kunt met Win10 Wizard bijvoorbeeld de
cloudopslag van Microsoft OneDrive uitschakelen zodat je bestanden en instellingen niet meer worden gesynchroniseerd. Prima als je hier vrijwillig voor kiest, maar als je die synchronisatie
juist handig vindt moet je dit onderdeel uiteraard met rust laten.
Downloaden op: www.digitalcare.org/win10-wizard
De CalCuluS november / december 2016
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Verplaatsing.
Het is een goed idee om uw Windows-partitie en uw data-partitie
gescheiden te houden, dan raakt u bij een crash niet zomaar alle
data kwijt. In dit geval bewaart u uw bureaublad, documenten,
afbeeldingen, enzovoort natuurlijk ook het beste op de datapartitie. U verhuist die als volgt.
Navigeer met de Verkenner naar C:\gebruikers\uw gebruikersnaam. Klik met de rechtermuisknop op Bureaublad en
kies Eigenschappen. Open het tabblad Locatie, klik op Verplaatsen en verwijs naar de nieuwe locatie. Herhaal deze operatie voor Documenten, Favorieten, Afbeeldingen, Video's
enzovoort.
Google fonts.
Er zijn heel wat sites waar u voor (ook gratis) fonts terechtkunt,
maar die zijn lang niet altijd even goed ontworpen en kunnen in
het slechtste geval uw systeem zelfs instabiel maken. De fonts
ontworpen door Google hebben echter een goede naam. U vindt
ze op www.google.com/fonts. Met behulp van filters vindt u
snel geschikte fonts, in totaal zijn er bijna 800 fontfamilies beschikbaar. De gewenste fonts voegt u aan uw verzameling toe
met de knop Add to collection. Na afloop klikt u bovenaan
rechts op het knopje Download en kiest u as a .zip file.
Pak het gedownloade ziparchief uit, open een van de
submappen (indien aanwezig),
selecteer de uitgepakte ttfbestanden met Ctrl+A, klik
met de rechtermuisknop op uw selectie en kies Installeren.
Meteen erna zijn de geïnstalleerde lettertypes in Windows beschikbaar.
Meer opties voor "Kopiëren naar".
Wanneer je met de rechter muisknop op een bestand klikt, kun
je via de optie Kopiëren naar het bestand bijvoorbeeld naar de
aangesloten usb-stick of printer sturen. Er zitten echter meer
opties verborgen.
Houd de Shift-toets ingedrukt en klik met de rechtermuisknop
op het bestand. Kies in het menu voor de optie Kopiëren naar.
Je ziet dat er veel meer opties beschikbaar zijn, waaronder de
Downloads map en OneDrive. Kies de gewenste optie in de lijst.
De CalCuluS november / december 2016
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Lettertype vergroten op website.
Soms hebben mensen moeite met het lezen van websites omdat
het lettertype zo klein is. Onderstaand enkele tips om deze letters te vergroten.
Het handigst is om op een website de Ctrl-toets van het toetsenbord ingedrukt te houden en dan het muiswieltje van je af te
draaien. Zo zoom je in op de tekst. Door deze handeling te herhalen, maar dan het wieltje naar je toe draaien, zoom je weer
uit. Een andere manier is de Ctrl-toets en de toets met het plusteken tegelijk indrukken. Om uit te zoomen gebruik je dan de
Ctrl-toets en de toets met het minteken. Deze trucs werken niet
alleen bij Internet Explorer, maar ook bij andere programma's
zoals Firefox, Edge en Chrome. Het vergroten of verkleinen van
letters geldt niet voor alle websites, maar alleen voor de website
die je voor je hebt. Sluit je de site en open je de volgende keer
een andere site, dan moet je opnieuw het zoompercentage wijzigen.
Foute meldingen.
Bij meldingen van virusscanners moet u opletten. Als u aan het
surfen bent op het internet kan er een melding verschijnen met
bijvoorbeeld reclame voor een virusscanner of dat er spyware op
de pc staat. Ga hier nooit op in. Als het goed is hebt u al een virusscanner op de computer staan. De meldingen van deze virusscanner komen binnen via het Systeemvak en niet in uw internetbrowser. Ook op de meldingen in het Systeemvak moet u
alert zijn als ze van de virusscanner komen. Lees altijd goed wat
de melding precies zegt. Sommige gratis antivirusprogramma's
proberen u bijvoorbeeld via zo'n melding te verleiden tot het afsluiten van een abonnement op een betaalde versie.
Marktplaats.
Wanneer je wel eens wat op Marktplaats hebt verkocht, krijg je
zo nu en dan een mailtje met nieuws, promoties en onderzoeken. Wil je dat liever niet, zet dan deze berichten gewoon uit.
Surf naar www.marktplaats.nl.
Klik op Inloggen en gebruik je e-mailadres en wachtwoord om
in te loggen. Plaats de muisaanwijzer op Mijn Marktplaats en
kies voor Mijn profiel. Klik onder e-mailvoorkeuren op Instellen. Haal de vinkjes weg bij alle e-mailaanbiedingen en klik op
Opslaan.
De CalCuluS november / december 2016
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Stop losgeld.
Ransomware blijkt de laatste maanden erg actief in onze contreien (en daarbuiten). Het is een van de meest perfide stukjes software, deze malware versleutelt namelijk uw data zodat u er
geen toegang meer toe krijgt, hooguit na het betalen van losgeld. De Nederlandse Nationale Politie heeft daarom, in samenwerking met Europol, Kaspersky Lab en Intel Security een site
opgezet www.nomoreransom.org om ransomware te helpen
voorkomen of slachtoffers alsnog te helpen bij het opnieuw toegang krijgen tot hun data. Dit laatste kan in principe alleen maar
als er een decryptietool beschikbaar is. U vindt alle bekende
tools verzameld op deze site.

Sneltoetsen in Windows Verkenner.
De Verkenner bedient u waarschijnlijk gewoonlijk met de muis,
maar met enkele sneltoetsen werkt u nog efficiënter.
Windowstoets+E kent u wellicht al, hiermee start u de verkenner op. Een nieuw Verkenner venster opent u vervolgens met
Ctrl+N, handig om data tussen twee locaties te kopiëren of te
verplaatsen. Hebt u een bestand geselecteerd, dan roept u met
Alt+P een voorbeeld op, en met Alt+Shift+P krijgt u meer details te zien. Een nieuwe map creëren gaat heel vlug met
Ctrl+Shift+N. Bladeren door uw klikgeschiedenis doet u dan
weer met Alt+pijltje naar links en met Alt+pijltje naar
rechts.

Foto's hernoemen.
De naam die foto's meekrijgen, zegt weinig over de foto. De
naam per foto wijzigen kan, maar is erg tijdrovend. Veel handiger is het om foto's die bij elkaar in een map staan, in één handeling een nieuwe naam te geven.
Open de Verkenner en blader naar de map met foto's die u wilt
hernoemen. Kies rechts boven bij Weergave wijzigen voor Details. Klik in Windows 10 op het tabblad Beeld en bij Indeling
op Details. Klik op Naam of Datum om de foto's te sorteren op
de naam of op de datum. Selecteer alle foto's via de sneltoetscombinatie Ctrl+A. Klik met de rechtermuisknop op de eerste foto en klik in het uitklapmenu op Naam wijzigen. Typ de
naam die u aan de reeks wilt meegeven, en daarna tussen haakjes het cijfer 1. Typ dus bijvoorbeeld, Vakantie Spanje(1).
Ziet u in de bestandsnaam ook de extensie staan, bijvoorbeeld
JPG, laat deze dan staan. Druk op de Enter-toets. De geselecteerde foto's krijgen nu allemaal de naam Vakantie Spanje met
daarachter een cijfer.

Verdwenen schijfruimte.
Wanneer je een nieuwe computer gekocht hebt en je start de pc
voor de eerste keer op, is het je misschien opgevallen dat de
computer minder schijfruimte bezit dan de harde schijf volgens
de specificaties moet hebben. Hiervoor zijn twee oorzaken.
In de eerste plaats gebruiken fabrikanten vaak een andere berekening, zij passen 1000 Mb in 1 GB, terwijl er in werkelijkheid
1024 MB in 1 GB gaan, de Verkenner berekent de laatste berekening.
De tweede reden is dat veel fabrikanten een verborgen herstelpartitie op de schijf plaatsen. Dit is een onzichtbaar gedeelte van
de harde schijf die je kunt gebruiken om de computer in de oorspronkelijke staat te herstellen. De ruimte die hiervoor wordt
gebruikt, vind je vaak niet terug in Windows.

Laten doen.
Mocht u het zelf vervangen van de harde schijf
echt een beetje te eng vinden of bent u gewoon
niet goed in die dingen, dan is het goed om te weten dat veel winkels u de mogelijkheid bieden om
de harde schijf voor u in te bouwen, al dan niet
tegen een meerprijs. Dat is natuurlijk wat meer gedoe, want u
moet de hele pc meenemen, maar u hoeft het dan in ieder geval
niet zelf te doen.
De CalCuluS november / december 2016
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Slaapstand uitzetten.
Met de standaardinstellingen wordt Windows 10 bij het afsluiten
niet echt afgesloten. Je wordt afgemeld en Windows zet zichzelf
vervolgens in de slaapstand. Door deze functie uit te zetten kan
het opstarten van je computer wel wat langer duren.
Klik met rechts op Start en kies voor Energiebeheer. In het
volgende venster klik je links op Het gedrag van de aan/uitknoppen bepalen. Klik op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn. Haal daarna het vinkje weg bij
Snel opstarten inschakelen (aanbevolen). Klik aansluitend
op Wijzigingen opslaan.
De volgende keer dat je Windows 10 opstart, moet het probleem
opgelost zijn.
De CalCuluS november / december 2016
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WINDOWS TIPS.
Ongebruikte wifi netwerken verwijderen.
In Windows Vista en 7 klik je op Start, Configuratiescherm,
Netwerk en internet, Netwerkcentrum en in de linker balk
op Draadloze netwerken beheren. Klik op de naam van het
netwerk dat je niet meer wilt opslaan en klik op Verwijderen.
Bevestig deze stap met Ja. In Windows 8,1 en 10 klik je op
Start, Pc-instellingen / Instellingen (het tandwiel) en Netwerk / Netwerk en internet. Klik in de linkerkolom op Verbindingen (8.1) of Wi-fi (10) en klik op de link Bekende netwerken beheren. Klik het netwerk aan en kies voor Niet onthouden.
Hetzelfde moet je natuurlijk doen op je telefoon of tablet. In iOs
(iPhone en iPad) is er helaas geen gemakkelijke manier om dit te
doen.
Met Android gaat dit als volgt, open de Instellingen en kies
voor Wifi. Tik op de drie puntjes om het menu te openen en kies
Opgeslagen netwerken. Selecteer het netwerk dat je wilt verwijderen en kies Vergeten.
Systeemherstel activeren.
Wanneer je computer het niet meer goed doet is het prettig dat
je systeemherstel kunt gebruiken om het systeem terug te
draaien naar een moment dat alles nog goed werkte. Deze handige functie is al sinds Windows ME aanwezig, maar met Windows 10 heeft Microsoft om onduidelijke redenen besloten deze
functie standaard uit te schakelen. Dit betekent dat er dus geen
herstelpunten worden gemaakt en dat je in geval van problemen
dus niets hebt om op terug te vallen. In de oudere versies van
Windows is deze tip handig om te controleren of het Systeemherstel nog actief is.
In Windows Vista en 7 klik je op Start en daarna met de rechter
muisknop op Computer. Kies Eigenschappen. In Windows 8.1
en 10 klik je met de rechter muisknop op Start en kies je Systeem. Klik in de linkerkolom op Systeembeveiliging. Selecteer
het station waarop Windows is geïnstalleerd, je herkent deze aan
de toevoeging Systeem. Klik op Configureren en selecteer de
optie Systeembeveiliging inschakelen. Met de schuifregelaar
geef je aan hoeveel ruimte je hiervoor maximaal wilt gebruiken.
Sluit de vensters met Ok.
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Browseruitbreidingen.
In de meeste browsers zijn één of meer uitbreidingen geïnstalleerd. Deze heten plug-ins, extensies invoegtoepassingen of hebben een andere naam. Ze voegen een functionaliteit toe, bijvoorbeeld om advertenties te blokkeren of sneller te zoeken. Hoe
vind je de uitbreidingen in je browser en hoe schakel je ze eventueel uit? Een tip voor alle browsers, herken je de naam van de
extensie niet, zoek dan even op Google zodat je weet of je de
uitbreiding wel of niet kunt uitschakelen of verwijderen.
Internet Explorer en Edge.
Internet Explorer kan uitbreidingen bevatten. Je vindt deze via
een druk op de Alt-toets om het menu te openen, Extra/
Invoegtoepassingen beheren. De browseruitbreidingen staan
in verschillende categorieën. Klik links in beeld op een categorie,
bijvoorbeeld Werkbalken en uitbreidingen. Controleer welke
uitbreidingen er aanwezig zijn. Klik op een invoegtoepassing en
kies Uitschakelen om deze te deactiveren. Je maakt de uitbreiding weer actief met de knop Inschakelen. Edge, de standaardbrowser van Windows 10, ondersteunt sinds de grote update in
augustus ook uitbreidingen, die je bereikt via het menu en Extensies.
Firefox.
Open Firefox en druk op de Alt-toets om het basismenu te activeren. Klik op Extra en Add-ons. Je vindt de uitbreidingen van
deze browser bij Extensies en Plug-ins. Begin bij Extensies en
neem de lijst aandachtig door. Extensies kun je uitschakelen of
verwijderen. Doe dit laatste uiteraard alleen als je zeker weet
dat je de uitbreiding niet nodig hebt. Voor sommige wijzigingen
moet je Firefox even afsluiten en opnieuw opstarten. Als je de
lijst bij Plug-ins bekijkt, valt meteen op dat je deze meestal niet
kunt uitschakelen of verwijderen. Kies voor de optie Nooit activeren om een plug-in de mond te snoeren.
Chrome.
Start Chrome, klik rechtsboven in beeld op de drie liggende
streepjes en kies Instellingen en Extensies. Je kunt ook het
adres Chrome://extensions intypen in de adresbalk. De lijst
met aanwezige uitbreidingen verschijnt in beeld. Klik onder een
uitbreiding op Details voor meer informatie.
Verwijder het vinkje bij Ingeschakeld om een uitbreiding tijdelijk te deactiveren. Met het prullenbak pictogram verwijder je
extensies uit de browser.
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GRATIS APPS.
Maps.
Wanneer je met de auto op reis gaat, neem
je vaak een routeplanner mee. Bij de meeste
routeplanners op je telefoon heb je een werkende verbinding met internet nodig. Met de app Maps.me hoeft
dat niet, want hiermee kun je de kaarten van tevoren downloaden. Dit is vooral handig wanneer je in het buitenland bent en je
geen extra internetkosten wilt maken. De app gebruikt de gegevens van OpenStreetMap. De informatie wordt door gebruikers
up-to-date gehouden. Daarnaast kun je zelf interessante locaties
bewaren op de kaart. Erg handig is de functie Delen, waarmee
je een locatie kunt doorsturen via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp. In de Instellingen kun je de gesproken taal instellen.

Yippie.
Bij het winkelen heb je vaak het dilemma of je het product niet
ergens anders goedkoper zou kunnen krijgen. Je kunt niet altijd
even snel naar een concurrent gaan, zoals bij
webshops. Op zo'n moment komt de Yippieapp je goed van pas. Scan de barcode met de
app en je krijgt razendsnel de prijs te zien bij
naburige winkels en onlineshops, inclusief het
aantal dagen dat het duurt voordat je aankoop thuisbezorgd
wordt. Klik op een van de zoekresultaten en je gaat naar de productpagina waar je het artikel meteen kunt bestellen. Via het
menu kun je de lijst sorteren op goedkoopste aanbieder of de
winkel met de kortste levertijd.

Willem.
Ga je regelmatig naar de bioscoop of wil je op de hoogte blijven
van de nieuwste films en releases? Installeer dan de app Willem. In dit programma zie je welke nieuwe films er op dit moment in de bioscoop draaien en kun je meteen de trailer bekijken. Bij elke film zie je ook een score die aangeeft wat andere
mensen van de film vinden. Je kunt aangeven of je een film al
hebt gezien of dat je nog van plan bent om hem te bekijken.
Naast de films die in de bioscoop draaien, vind je in de app ook
de films die op dit moment thuis beschikbaar zijn. Helaas geeft
de app niet aan bij welke aanbieder je de film kunt kijken.

CCleaner.
Heb je het idee dat je Android-telefoon steeds langzamer wordt
en het geheugen steeds voller, probeer deze app dan eens. Dit
programma ken je misschien als opruimingsprogramma voor de
pc, maar voor je Android-telefoon is deze app net zo handig. Je
verwijdert bijvoorbeeld de grote hoeveelheden data mee die
apps achterlaten, zoals het cachegeheugen en gegevens van het
klembord. Wanneer je de app start moet je eerst je toestel laten
analyseren. Vervolgens laat CCleaner een overzicht zien met onderdelen die opgeruimd kunnen worden. Zet een vinkje bij de
onderdelen die je op wilt ruimen en tik op Reinigen. Als de app
klaar is kun je een notificatie instellen voor de volgende keer dat
je de telefoon wilt opschonen.

Greetz.
Geen tijd voor verjaardagen? U kunt natuurlijk altijd nog een
kaartje sturen. De handigste manier is via een van de vele online
diensten, bijvoorbeeld Greetz. Dit bedrijf heeft ook een handige
app uitgebracht. Hiermee kunt u een eigen ontwerp maken voor een kaartje, maar ook een van
de vele bestaande ontwerpen kiezen. Behalve
voor een verjaardag zijn er natuurlijk ook toepasselijke kaartjes voor bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. Ballonnen, dranken, chocola en
verschillende andere cadeaus behoren ook tot de
mogelijkheden, net als het personaliseren van
veel van deze cadeaus.

Science Journal.
Science Journal van Google is een nieuwe Android-app die van je
smartphone een klein onderzoekslaboratorium maakt. Hij is gemaakt voor kinderen die het leuk vinden om kleine onderzoekjes
te plegen of willen experimenteren met beweging, licht en geluid. De app gebruikt de sensors die al in je smartphone zitten,
zoals de versnellingsmeter en de microfoon. Hiermee kun je kleine experimenten uitvoeren op het gebied van beweging, licht en
geluid. De gegevens worden in keurige grafieken en overzichten
gegoten. Elk project begint met een proef waarbij je een van de
beschikbare sensors kiest voor licht, geluid en beweging. Je kunt
met de opnameknop dan een bepaalde tijd data verzamelen en
na een druk op de stopknop krijg je meteen de grafiek te zien.
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