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
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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

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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TIPS VOOR WINDOWS 8

Colofon

Het verwijderen van een App uit het startscherm van Windows 8
gaat op een andere manier dan het verwijderen van een normaal
programma. Als je in Windows 8 een van de Apps in het startscherm wilt verwijderen, klik je met de rechter muisknop op de
tegel en kies je onderaan voor Installatie ongedaan maken.
Klik in het venster dat vervolgens verschijnt op Installatie ongedaan maken. De tegel verdwijnt uit de lijst en de software
wordt verwijderd.
Wanneer je wel de tegel uit het startscherm wilt verwijderen,
maar het programma wilt behouden, dan kies je voor de optie
Losmaken van Start. Het programma is dan nog steeds geïnstalleerd en te gebruiken, maar staat alleen niet meer in dat
overzicht.
Als je veel programma’s hebt geïnstalleerd wordt het startscherm al snel een rommeltje. Door groepen te maken zet je de
programma’s bij elkaar en blijft alles overzichtelijk.
Klik op de tegel van het programma dat je wilt groeperen. Sleep
de tegel naar rechts, op een lege plek naast de overige tegels.
Doe dit voor alle tegels die je in dezelfde groep wilt zetten. Klik
vervolgens rechtsonder op het minteken om uit te zoomen.
Klik met de rechter muisknop op de groep en klik in de balk op
Naam aan groep geven. Typ de naam van de groep in het
tekstvak en klik op Naam geven om de naam in te stellen.
Klik met de linker muisknop op een leeg gebied om terug te keren naar het standaard overzicht.
Normaal als je inlogt op de computer moet je een gebruikersnaam en wachtwoord typen. In Windows 8 kun je echter ook
met behulp van een plaatje inloggen. Je stelt dit in op de volgende manier. Beweeg de muisaanwijzer in de rechter beneden- of
bovenhoek en klik in de balk op Instellingen. Vervolgens kies
je voor PC-instellingen wijzigen. Klik in het linkerkader op
Gebruiker en klik op Stel een afbeeldingwachtwoord in onder Aanmeldingsopties. Typ je wachtwoord en klik op Ok.
Kies een afbeelding door op Afbeelding kiezen te klikken. Selecteer een van je foto’s en klik op Openen. Klik op Deze afbeelding gebruiken en teken drie figuurtjes op het plaatje.
Herhaal de figuurtjes en klik op Voltooien.
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Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.

4
2
6
4

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

De Algemene Leden Vergadering is op 27 maart 2014.
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TE LEEN.
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.
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. De beamer staat dan klaar.
BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Chris Eggels;
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.
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Als dit klaar is plaatst u de usb-stick met DBAN in de computer
waarvan u de harde schijf wilt vernietigen. Start de computer
vanaf de usb-stick.
Als Windows automatisch opstart,
is de usb-stick niet het eerste opstartmedium van het systeem.
Herstart de computer en kijk of u
een optie krijgt die lijkt op Select
bootable medium of Boot priority. Als dit geen uitkomst biedt,
kunt u in de BIOS aangeven dat
het systeem dient op te starten
van de usb-stick.
Het BIOS van uw computer opent
u door direct na het opstarten op
F1, F2, F12, DEL of een andere
toets te drukken (afhankelijk van merk/type computer).
Zodra DBAN opstart, krijgt u enkele opties te zien. Druk op Enter voor de interactieve modus.
De CalCuluS september / oktober
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GEGEVENS WISSEN.

WEETJES.

Als u uw pc of laptop verkoopt, weggeeft of op een andere manier afdankt, hebt u een probleem, de gegevens op de harde
schijf. Bestanden verwijderen of de schijf formatteren is niet voldoende om uw data voor altijd te laten verdwijnen.
Onderstaand gebruiken we DBAN om alle informatie op uw harde
schijf te vernietigen.
Met de juiste programma’s zijn gewiste bestanden op een harde schijf terug te halen. Dit
geldt ook voor een geformatteerde schijf. De
voorhamer laten neerkomen op het opslagmedium biedt uitkomst, maar zelfs dan is dataherstel theoretisch nog mogelijk. En dan kunt
u de schijf natuurlijk ook niet meer verkopen.
DBAN overschrijft elk bitje op uw harde schijf
meerdere keren, waardoor herstel niet meer mogelijk is. U kunt
vervolgens uw computer met een gerust hart naar de gemeentewerf brengen. Als u het systeem op marktplaats.nl zet of weggeeft, kunt u Windows opnieuw installeren. DBAN werkt via een
opstartbare cd of usb-stick.
We kiezen voor dit laatste scenario. Door uw computer van de
DBAN-stick op te starten, kunt u uw harde schijf door het programma laten vernietigen.
De DBAN-stick kunt u aanmaken op
elke computer. Plaats een usb-stick
van minimaal 40 Mb.
Gebruik het liefst een oude stick dan
kunt u het programma DBAN erop
laten staan voor de volgende keer.
Download het iso-bestand van DBAN
via http://sourceforge.net/
projects/dban en bewaar dit op
uw bureaublad.
Download Universal USB Installer via www.pendriveLinux.com en
start het programma. Kies de optie DBAN in het programma.
Wijs met Browse het DBAN iso-bestand op uw bureaublad aan.
Kies bij de schijfletter de usb-stick. Controleer dit eventueel via
Start en Computer om er zeker van te zijn dat u de goede
schijfletter kiest. Plaats een vinkje bij Format en bevestig met
Create. DBAN wordt nu op de usb-stick geïnstalleerd.

In één jaar tijd is het aantal ouderen met een tablet meer dan
verdubbeld. In juni 2012 had nog 15 procent een tablet, een jaar
later is dat al 33 procent.
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Ikea heeft sinds kort ook een webwinkel. Via www.ikea.nl kan
vrijwel het hele assortiment worden besteld. Nederland is het
dertiende land met een online Ikea winkel.
Warenhuis Bol.com heeft een winkel geopend op televisie. De
webwinkel heeft nu een app voor de smart-tv’s van LG waarmee
klanten tijdens het tv kijken kunnen shoppen.
The Pirate Bay oprichter Gottfrid Svartholm Warg is door een
Zweedse rechter veroordeeld tot twee jaar cel, voor het hacken
bij Zweedse bedrijven.
Techneuten die een lek vinden in de nieuwe Windows versie 8.1
kunnen een beloning van maximaal 100.000 dollar krijgen. Voor
gevonden lekken in Internet Explorer 11 ligt 11.000 dollar klaar.
100 Miljoen gebruikers zegt Skype te hebben op Android apparaten. Inmiddels heeft de voip-dienst versie 4.0 voor Android uitgebracht waarbij de app helemaal opnieuw is opgebouwd.
Spotify heeft nu ook een versie van zijn app voor Windows 8.
Vanaf februari was al een betaversie van de app beschikbaar.
In navolging van Apple met zijn Apple Stores opent in Arnhem
dit najaar de eerste Nederlandse Android winkel. Later volgen er
winkels in andere steden.
Microsoft trekt de stekker uit de dienst MSN TV. Via de dienst,
voorheen Web TV, konden gebruikers via een settopbox
webpagina’s bekijken op hun tv.
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 september / oktober
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WEG MET SPYWARE.
Spybot Search & Destroy is een oudgediende als het gaat om het
opsporen en verwijderen van Spyware. Het programma is inmiddels beschikbaar in een tweede versie, die in cosmetisch opzicht
meer van deze tijd is en bovendien een andere naam heeft gekregen. Ook zijn er betaalde varianten van het programma uitgebracht. De gratis versie van de software heet nu Spybot 2
free Edition. Tijdens de installatie kunt u aangeven dat u een
beginnende dan wel gevorderde gebruiker bent. Elke keer als u
Spybot 2 start, klikt u eerst op Update om het laatste antigif op
te halen. Voer vervolgens met System scan een controle uit.
Om de scansnelheid te verhogen, biedt
Spybot 2 aan om uw tijdelijke internetbestanden op te ruimen. Uw systeem wordt
vervolgens grondig doorzocht op indringers, spyware en andere malware, waarna
u de rommel kunt verwijderen. Spybot 2
Free Edition is te downloaden op:
www.safer-networking.org
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Als er nog bestanden of mappen van het programma op je computer staan, dan komen ze vanzelf in het resultatenvenster tevoorschijn. Meestal bevinden de restjes van de programma’s zich
in de map Program Files, Program Files (x86) of Application Data. Klik met de rechtermuisknop op de gevonden bestanden en kies in het menu voor Verwijderen om ze weg te gooien.
LET OP. Als je niet zeker weet of je de mappen of bestanden
kunt verwijderen, laat ze dan gewoon staan.
Nu je de achtergebleven mappen en bestanden onder handen
hebt genomen, kan het register ook wel een schoonmaakbeurt
gebruiken. Zelf het register doorzoeken is een vervelend karwei,
daarom is het handiger om hier een gratis programma voor te
gebruiken.
Een geschikt programma is CCleaner.
Download het programma van de website www.ccleaner.com.
Na het downloaden dubbelklik je op het installatiebestand en
volg je de aanwijzingen op het scherm, kies de taal en klik op
Volgende, klik weer op Volgende en haal het vinkje weg
om de Google Toolbar te installeren, klik op Installeren.
Start CCleaner als de software
in geïnstalleerd.
In het hoofdvenster van CCleaner klik je links op de knop
Register. De vinkjes kun je
laten staan. Klik vervolgens
op Scan naar problemen om
het programma te laten zoeken naar mogelijke narigheid in het
register. Dit kan enige tijd in beslag nemen, wacht dus geduldig
af. Als het programma klaar is klik je op Herstel geselecteerde
problemen. Klik op Ja als je de vraag Wilt u de wijzigingen
die u in het register aanbrengt opslaan in een backupbestand? te zien krijgt. Hiermee kun je de wijzigingen weer
ongedaan maken als dat nodig mocht zijn.
Geef het bestand een duidelijke naam en klik op Opslaan.
Vervolgens gaat CCleaner alle gevonden fouten individueel af.
Klik op Herstel alle geselecteerde fouten als je alles in een
keer wilt opruimen. Klik aansluitend op Sluiten.
Naast CCleaner is AppCleaner ook een goed hulpmiddel voor het
verwijderen van achtergebleven resten van programma’s
De CalCuluS juli
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PROGRAMMA’S VERWIJDEREN.

TIPS VOOR BEZITTERS VAN EEN IPAD.

Programma’s die je niet meer gebruikt, verwijder je het beste
van je computer. Ze nemen onnodig ruimte in, en wellicht worden er bij het opstarten van de pc automatisch onderdelen van
dit programma geladen. Dat gaat dan weer ten koste van de opstartsnelheid. Als je een programma wilt verwijderen, kun je niet
zomaar de map met het programma van de harde schijf verwijderen. Er zijn namelijk allerlei systeembestanden en registergegevens aan het programma verbonden die dan niet worden verwijderd. Deze achtergebleven resten kunnen vervelende foutmeldingen veroorzaken en in het ergste geval ervoor zorgen dat
Windows niet meer goed werkt.
Je moet het programma de-installeren.
Soms wordt er in het menu Start een optie toegevoegd waarmee je het programma eenvoudig weer weghaalt, maar die optie
is er niet altijd. Het is daarom eenvoudiger om gebruik te maken
van de ingebouwde verwijderfuncties van Windows.
Klik op Start en daarna op Configuratiescherm. Klik onder
Programma’s op Een programma verwijderen. Klik op de
naam van het programma en klik bovenaan op Verwijderen of
Wijzigen/Verwijderen. Wanneer je gevraagd wordt of je zeker
weet dat je het programma wilt verwijderen, klik je op Ja.
LET OP. Soms moet je na het de-installeren van de software
toch nog de map waarin het programma heeft gestaan handmatig verwijderen. Soms blijven er toch nog restjes van
programma’s achter op de harde schijf nadat je de software hebt
verwijderd. Meestal zijn dat configuratiebestanden en een aantal
mappen die de dans ontsprongen zijn. Om deze mappen en bestanden te verwijderen, kun je het beste de zoekfunctie van
Windows gebruiken. Open een verkenner venster met behulp
van de toetsencombinatie Windowstoets
+ E. Vervolgens selecteer je in het linker
menu Computer, typ in
het zoekvak rechtsboven de naam van het
programma en druk op
Enter om de hele pc te
laten doorzoeken.

Energie besparen.
Bent u onderweg en is er écht geen wifi in de buurt, schakel dan
in de app instellingen de vliegtuigmodus in. Hiermee worden alle
draadloze zenders en ontvangers uitgeschakeld, wat de werktijd
op een acculading ten goede komt. Hebt u zo'n extreem uitgebreide iPad met 3G aan boord voor mobiel internet, dan wordt
dit stroomvretertje ook uitgeschakeld. Wilt u even wat mail ophalen of iets anders online doen, dan volstaat het uitschakelen
van de Vliegtuigmodus. In dat opzicht is deze schakelaar dus tevens prima inzetbaar als spaarstandknop. Bedenk echter dat óók
eventuele bluetooth-gadgets het in de vliegtuigmodus niet doen!
Hebt u die beslist nodig, dan moet u handmatig wifi en eventueel
3G uitzetten.
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Pc-toetsenbord aan iPad.
Apple heeft de zogeheten camera connection kit in het assortiment, bestaande uit een tweetal verloopstekkertjes. De ene bevat een sd-kaartlezertje en de andere een usb aansluiting. Het
idee is dat u daar een fotocamera op aansluit om vervolgens
foto's zonder tussenkomst van de pc over te hevelen. Deze connector bevat echter ook nog ongedocumenteerde functionaliteit.
Zo kunt u er bijvoorbeeld een standaard pc-toetsenbord op aansluiten. Het gebruik van een dergelijk toetsenbordje is natuurlijk
veel goedkoper dan een draadloos bluetooth exemplaar. Na het
aansluiten verschijnt een melding dat deze optie niet is ondersteund, maar het betreft hier alleen ondersteuning van Apple.
Oftewel, mocht uw toetsenbord niet werken, dan hoeft u niet op
Apple hulp te rekenen, da’s alles. De ervaring leert echter dat
veel toetsenborden het gewoon doen. Sterker nog, zelfs eventuele extra multimedia-knoppen werken.
MP3-Recorder.
De iPad bevat van huis uit geen dictafoonfunctionaliteit, maar
dat is geen probleem. Installeer de, heel gemakkelijk te gebruiken, app MP3Recorder en u kunt voortaan gesprekken via de ingebouwde microfoon als mp3-bestand in instelbare geluidskwaliteit bewaren. Ideaal voor lezingen, vergaderingen, lessen op
school en meer. Dat de app er ook nog eens uitziet als een cassetterecorder van weleer maakt het nog leuker.
De CalCuluS september / oktober
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VEILIGER ONLINE SHOPPEN.
Online shoppen is snel en gemakkelijk. Wel moet u bepaalde regels in acht nemen om te vermijden dat u het slachtoffer wordt
van oplichting of dat de levering niet is wat u beloofd was.
Probeer uw aankopen te beperken tot webwinkels met een erkend keurmerk. In Nederland zijn dat vooral Thuiswinkel waarborg, webshop keurmerk en Q-shops keurmerk, in België zijn dat
de keurmerken van BeCommerce, UNIZO en Safeshops.
Zo’n keurmerk biedt geen waterdichte garanties, maar is toch
een indicatie dat de webwinkel voldoet aan zekere gedragsregels. Een keurmerk is snel geplaatst op een niet veilige verkoopsite. Beschikt een webwinkel niet over zo’n keurmerk, probeer
dan eerst nadere informatie over de winkel te weten te komen.
Elke webwinkel hoort namelijk bepaalde gegevens expliciet te
vermelden, waaronder het adres, e-mail, btw-nummer en inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel of een erkend
ondernemingsloket.
Staan deze gegevens niet op de website blijf er dan weg.
U doet er ook goed aan langs meer informele kanalen uw licht op
te steken over de beoogde webwinkel. Even googelen bijvoorbeeld kan u al een heel eind op weg helpen. Er zijn vaak ook beoordelingssites waarop klanten hun ongezouten mening schrijven. Op onderstaande site van Internetoplichting kan men de
gegevens laten controleren, https://www.mijnpolitie.nl/b/
miocheck2.html
Betaalt u online, dan staat veiligheid voorop. Webwinkels die geen
beveiligde verbinding bieden voor
uw betaling, kunt u niet vertrouwen. Ga dus altijd eerst na of er wel
een hangslotje in de adresbalk van
uw browser te zien is en of het adres begint met https:// in
plaats van http://.
Houd alle informatie over uw aankoop goed bij. Bewaar een afdruk van uw bestelling en de orderbevestiging. Dit kan eventuele
moeilijkheden achteraf sneller helpen oplossen.
Vergeet ook niet, in Nederland heeft u zeven dagen bedenktijd
voor verkoop op afstand (en dus ook via internet), in België zijn
dat zelfs veertien dagen.
Binnen die periode kunt u de overeenkomst dus nog herroepen.
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Video’s omzetten.
Het is onbegrijpelijk dat moderne tablets en smartphones niet
overweg kunnen met alle gangbare videobestanden, maar helaas
is dat wel de realiteit. Het aantal formaten dat wordt ondersteund door de apparatuur is heel beperkt. XMedia Recode is
een programma waarmee u de indeling van videobestanden omzet naar een ander formaat. De software is prima geschikt voor
gebruik door beginners, maar gevorderde gebruikers die kennis
hebben van codecs en andere technische videozaken zullen er
ook voldoende mogelijkheden mee in huis halen. De eenvoudigste manier om XMedia Recode te gebruiken is via profielen
(Profile). Sleep een videobestand dat u wilt omzetten naar het
XMedia Recode-venster, zodat het bestand in een lijst verschijnt.
U kunt meerdere video's klaarzetten. Kies bij Profile een profiel,
bijvoorbeeld Apple iPad. Klik de video's in de lijst één voor één
aan en gebruik het plusteken om de conversie klaar te zetten.
Onder in beeld kunt u de map opgeven waar u het nieuwe videobestand in wilt bewaren. Bevestig met Coderen om de filmbestanden om te zetten.
XMedia Recode is te downloaden op, www.xmedia-recode,de
Mail back-up.
Een reservekopie maken van e-mail lijkt voor veel backupprogramma's een lastige opgave. MailStore Home maakt het
echter mogelijk. Het programma ondersteunt Outlook, Windows
Mail, Thunderbird en Outlook Express. Geavanceerde gebruikers
kunnen via POP3/IMAP hun webmail veiligstellen, wat MailStore
Home dus ook bruikbaar maakt voor Gmail. De mail wordt opgeslagen in een doorzoekbaar archief. Dat is niet alleen handig
om mailtjes snel terug te vinden, maar zo kunt u ook controleren
of het veiligstellen gelukt is. Tijdens de set-up kunt u kiezen
voor een volledige of mobiele installatie.
Die laatste optie is handig als u uw mail
wilt veiligstellen op een externe schijf.
Zo bewaart u niet alleen een reservekopie van uw mail op het opslagmedium,
maar
ook
het
MailStore
Homeprogramma om het mailarchief te kunnen openen. MailStore Home is gratis
bij persoonlijk gebruik.
MailStore Home is te downloaden op, www.mailstore.com
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FREEWARE PROGRAMMA’S.

REGISTER AANPASSEN.

Virussen weg.
Een virusscanner moet kwaadwillende programma's buiten de
deur houden, maar er is altijd een kans dat er iets over het
hoofd wordt gezien. Als het noodlot heeft toegeslagen, biedt
Norman Malware Cleaner uitkomst. Het programma verzorgt
geen permanente bescherming, maar werkt als
een soort schoonmaakploeg die virussen en malware verwijdert. Het prettige aan Norman Malware Cleaner is dat u het programma niet hoeft
te installeren. U kunt het downloaden, starten en
een controle laten uitvoeren. Kies met Quick
voor een snelle controle of laat uw systeem
grondig doorzoeken met Full. Norman Malware
Cleaner kan aangetroffen virussen direct verdelgen. Deze software is niet alleen handig voor als
uw virusscanner een steekje heeft laten vallen waardoor uw systeem werd besmet, maar fungeert ook als goede second opinion
voor uw beveiligingssoftware, wat ziet Norman Malware Cleaner
dat uw beveiligingsprogramma niet detecteert? Norman Malware
Cleaner is te downloaden op www.norman.com

In sommige tips die men van Internet afhaalt of van iemand anders ontvangt wordt gevraagd om aanpassingen te doen in het
register. Het register is het hart van Windows, dus wees er voorzichtig mee.
Maak dus altijd eerst een back-up van het register. Om wijzigingen te kunnen uitvoeren moet je de register-editor starten met
beheerdersrechten. In Windows Vista en 7 klik je op Start en vul
je in de zoekbalk de term regedit in. In Windows 8 zoek je met
behulp van de charm Zoeken in de rechter balk. Klik met de
rechter muisknop in de lijst op regedit en kies in het snelmenu
voor Als administrator uitvoeren. In Windows XP log je in als
beheerder en klik je op Start en Uitvoeren. Typ regedit en klik
op Ok. Door onbedoelde wijzigingen in het register kan Windows
beschadigd raken, erin werken is dan ook voor eigen risico.
Maak voordat je begint in ieder geval een back-up van het register. Selecteer in de register-editor linksboven Deze computer in
Windows XP of Computer in Windows Vista, 7 en 8. Klik in het
menu op Bestand en Exporteren. Geef het bestand een goed
herkenbare naam en klik op Opslaan.
De back-up terugzetten gaat op vergelijkbare manier, alleen kies
je nu voor Importeren. Vervolgens open je het back-up bestand dat je bij Exporteren hebt opgeslagen.

Foto verkleinen.
VJC is een fotohulpprogramma met maar één doel, het kleiner
maken van de bestandsomvang. Klik op Open en wijs een fotobestand aan. De foto wordt zowel aan de linker- als rechterzijde
van het VJC-venster ingeladen. Gebruik de schuifbalk om de
kwaliteit aan te passen. Het eindresultaat wordt direct zichtbaar
in de rechterfoto. Het origineel blijft links in beeld, zodat u de
twee versies goed kunt vergelijken. Optioneel kunt u bij By max size de gewenste bestandomvang opgeven, bijvoorbeeld 400 kB. Hierop past VJC de
kwaliteit aan. Bewaar het eindresultaat
met Save. VJC zal de originele afbeelding niet overschrijven, maar vraagt u
een nieuwe bestandsnaam op te geven.
VJC is te downloaden op, www.gfsoft.co.uk
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VERSCHILLENDE MUISAANWIJZERS.
Het muispijltje is helemaal aan je eigen wensen aan te passen.
Dit doe je op de volgende manier. Klik op Start en open het
Configuratiescherm. Als je Windows 8 gebruikt klik je op de
rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm en
kies je voor Configuratiescherm. Klik op Hardware en geluiden en onder Apparaten en printers op Muis. Als je Windows
XP gebruikt kies je voor Printers en andere hardware en
Muis. Open vervolgens het tabblad Aanwijzers. Klik in het kader onder Aanpassen op de muisaanwijzer die je wilt aanpassen. Klik onderin op Bladeren. Er verschijnt een venster met
een heleboel muisaanwijzers. Selecteer de gewenste muisaanwijzer door er op te klikken. Klik vervolgens op Openen. Herhaal
deze stappen om meerdere cursors te wijzigen. Als je klaar bent,
klik je op Ok om de wijzigingen vast te leggen.
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Computer Club Swalmen

SNELTOETSEN

Deze sneltoetsen zijn te gebruiken in Windows 8
maar sommige werken ook in eerdere versies
van Windows.
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