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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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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AFSLUITTEGEL IN WINDOWS 8.1

Colofon

Als we er over nadenken, is het eigenlijk te gek voor woorden.
We zijn gewend de aan/uit-knop van de tv of radio en de contactsleutel van de auto. Met één eenvoudige handeling zijn de
gebruiksvoorwerpen buiten bedrijf te stellen. Maar de knappe
koppen bij Microsoft hebben toch bedacht dat er meerdere muisklikken voor nodig zijn om je computer uit te krijgen.
In Windows 8.1 open je de Charms-balk en vervolgens klik je op
Instellingen, Aan-Uit en pas dan kun je het systeem netjes
uitschakelen met de optie Afsluiten. Kan dit anno 2014 niet iets
eenvoudiger? Het antwoord is volmondig JA en je hoeft er niets
extra's voor te installeren.
De truc werkt met een speciale
snelkoppeling. Deze maken we op
het klassieke bureaublad en linken
we door aan het nieuwe startscherm
van Windows 8.1. Je kunt je computer dus snel uitschakelen vanaf zowel je bureaublad als het startscherm.
Ga naar je bureaublad via de gelijknamige tegel in je Windows 8
startscherm. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige
plek en kies Nieuw en Snelkoppeling. In het scherm Snelkoppeling maken geef je de opdracht shutdown.exe /s /f /t 0 en
klik je op volgende.
Bewaar de snelkoppeling met de naam PC Afsluiten, als je een
laptop hebt, kies je voor de naam Laptop Afsluiten.
De snelkoppeling heeft nu nog een standaard nietszeggend
icoontje en dat gaan we aanpassen. Klik met de rechtermuisknop
op de snelkoppeling en kies Eigenschappen en Ander pictogram. Er verschijnt een lijst met beschikbare icoontjes waaronder één rode met het aan/uit symbool. Klik deze aan en bevestig
twee keer met Ok.
Om de snelkoppeling ook op het Windows 8.1 startscherm te
krijgen, gebruik je nogmaals de rechtermuisknop. Kies in het
menu voor Vastmaken aan start. Druk op de Windows-toets
om terug te keren naar je startscherm. Je ziet nu de afsluitoptie
tussen je tegels. De laatste stap is uiteraard de proef op de som.
Zorg er wel voor dat al je werk is opgeslagen, de afsluitoptie
heeft geen time-out, maar schakelt je systeem direct uit.
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Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.
De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
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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 november/december 2014 moet
uiterlijk vóór 15 oktober bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS september / oktober 2014
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Talen bepalen aanbod in de Windows Store.
In de store zijn apps in veel verschillende talen te vinden. Er zijn
verschillende instellingen die het gemakkelijker moeten maken
om apps in je eigen taal te vinden. Helaas werkt dit vaak niet
goed. Zo zijn er veel apps waar weinig tekst in voorkomt, zoals
de hierboven beschreven app Photo Editor, die in de Nederlandse
Store onvindbaar blijven. Door Engels als taal toe te voegen,
zorg je ervoor dat je deze apps toch kunt vinden en installeren.
Ook moet je hiervoor de instelling die voorrang geeft aan Nederlandse apps uitschakelen. Open de charms met Windows + C
en klik op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen. Klik in
het menu op Tijd en taal en Regio en taal. Vervolgens klik je
op Een taal toevoegen. Selecteer English (Engels) en English
(United States) (Engels Verenigde Staten). Open vervolgens de
Store, door op het startscherm te klikken op de bijbehorende
groene tegel met het tasje. Roep daarna weer de charms op met
Windows + C en kies voor Voorkeuren. Zet het schuifje onder
Makkelijker maken om apps te vinden in mijn voorkeurstalen op Nee.
Kopieerhulpje.
De standaard kopieeropties van Windows lieten
voorheen veel te wensen over. Gaat er ergens iets
mis, dan loopt het volledige kopieerproces in de
soep. Dit komt in Windows 8 minder vaak voor.
Ook kun je een kopieer- of verplaatsactie eenvoudig pauzeren en later weer hervatten. Windows 8
laat je bovendien meekijken met de voortgang van het kopiëren
of verplaatsen. Geen Windows 8, geen nood. De makers van de
kopieerhulp TeraCopy bieden hetzelfde en claimen bovendien
sneller te zijn dan de standaardfuncties van Windows. TeraCopy
integreert in Windows en wordt actief zodra je bestanden kopieert of knipt en vervolgens ergens anders plakt. Het programma
vraagt of je TeraCopy in wilt zetten, waarna het programma de
kopieer- of verplaatsactie uitvoert. Tijdens het kopiëren of verplaatsen krijg je inzicht in de voortgang en kun je het proces bijvoorbeeld pauzeren of hervatten. TeraCopy is bijna noodzakelijk
te noemen voor iedereen die met Windows 7 werkt en regelmatig veel of grote bestanden kopieert of verplaatst. Voor Windows
8 gebruikers is TeraCopy leuk, maar niet onmisbaar.
Downloaden op: http://codesector.com/teracopy
De CalCuluS september / oktober 2014
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MICROSOFT POWERPOINT.
Microsoft Powerpoint blijft goed standhouden, ondanks de groeiende concurrentie van verfrissende tools als Prezi. Gebruikt u
Powerpoint ook af en toe, doe dan uw voordeel met de volgende
tips.
Standaard stemt PowerPoint 2013 de presentatie af op een
beeldverhouding van 16:9. Dat kunt u echter aanpassen, ga
naar Ontwerpen, Diagrootte en stel de gewenste verhouding
in. In PowerPoint 2010 kan dat via Ontwerpen en Paginainstelling, in het uitklapmenu kiest u dan het gewenste formaat. kijkt u ook even bij Diavoorstelling, Diavoorstelling
instellen, hier bepaalt u op welke monitor en in welke resolutie
uw presentatie te zien moet zijn.
U wilt in PowerPoint 2013 de kleuren van uw tekst afstemmen op
die van een afbeelding? Dat kan dankzij het ingebouwde pipet.
Selecteer de tekst, open het tabblad Opmaak en klik het pijltje
aan naast het bovenste letter-icoontje in de rubriek Stijlen voor
WordArt. Hier selecteert u dan Pipet en klikt u de gewenste
kleur in de afbeelding aan.
Wilt u met een paar muisklikken het uiterlijk van al uw dia's kunnen veranderen, dan werkt u bij voorkeur met een diamodel.
Open het tabblad Beeld en kies Diamodel in de rubriek Modelweergaven. In het linkerpaneel krijgt u de diamodellen voor
alle beschikbare indelingen te zien. Voert u in een van deze indelingen een wijziging uit, dan zet die zich meteen in alle Bestaande en huidige dia’s met de lay-out door.
Het kan handig zijn om een knop te hebben waarmee u snel
naar een andere dia kunt gaan of naar een of andere website.
Dan hebt u een actieknop nodig, open het tabblad Invoegen en
kies Vormen. Selecteer een gepaste knop in de rubriek Actieknoppen en teken een kader met een geschikte grootte. Er verschijnt dan een venster waar u bij Hyperlink een optie als Dia of
URL kunt kiezen. De rest spreekt voor zichzelf.
Ook tijdens het presenteren kunt u PowerPoint nog op allerlei
manieren bijsturen, u kunt bijvoorbeeld snel naar een specifieke
dia springen of het geluid tijdelijk dempen, enz. Voor deze en
nog heel wat andere zaken bestaan handige sneltoetsen. Kent u
die niet, gebruik dan de moeder aller sneltoetsen F1, en u weet
meteen wat u te doen staat.
De CalCuluS september / oktober 2014

Pagina 5

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

Waarschuwing smartscreen.
Het is in Windows 8.1 iets lastiger geworden om programma's te
installeren. Dit komt de veiligheid gedeeltelijk ten goede, maar
kan ook hinderlijk zijn als je bijvoorbeeld een handig freewareprogramma probeert te installeren. Het besturingssysteem kan
een SmartScreenwaarschuwing tonen. Dit werkt als een soort
deurportier voor je computer. Helaas kan de melding dreigend
overkomen, maar eigenlijk staat er dat SmartScreen het programma niet kent en dus niet weet wat er gaat gebeuren als je
het programma installeert. Dit kan dus voorkomen als je freeware installeert.
Google maps.
In Windows 8 zit standaard de app Kaarten, waarmee je een
landkaart te zien krijgt. Je kunt deze ook gebruiken om luchtfoto's te bekijken en routes te plannen. Als je liever de kaarten
van Google gebruikt, bijvoorbeeld omdat je dan gebruik kunt
maken van Street View, dan kan dat nu ook met een app.
Google heeft zelf geen app beschikbaar gemaakt voor de Store,
maar Maps App werkt ook prima. Je kunt overschakelen naar
Street View door Pegman, het bekende oranje poppetje, naar de
gewenste plek op de kaart te slepen. Klik je op de naam van een
bedrijf of openbare voorziening, dan opent de betreffende pagina
in de standaard browser.
Winkel gesloten.
In Windows 8 kunt u voor extra
apps terecht in de Windows Store.
Handig, dat wel, maar misschien
niet echt handig op het werk of
wanneer ook kinderen met uw pc
aan de slag gaan.
U kunt echter de toegang tot deze
store blokkeren door een registeringreep of via het lokale groepsbeleid.
In dit laatste geval drukt u op Windows-toets + R en voert het
commando gpedit.msc uit. Vervolgens navigeert u naar Gebruikersconfiguratie, Beheersjablonen, Windows onderdelen en Store.
In het rechterpaneel dubbelklikt u op De Store-applicatie uitschakelen en vinkt Ingeschakeld aan.
De CalCuluS september / oktober 2014
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TIPS WINDOWS 8.1.

TIPS VOOR iPAD.

Schijfruimte vrijmaken in Windows 8.1.
Wanneer de harde schijf vol is doen sommige programma's het
niet meer en is het niet mogelijk om bestanden te bewaren.
Meestal volstaat het dan om de software die je toch niet meer
gebruikt weg te gooien en de prullenbak te legen. Daarnaast kun
je de functie Schijfopruiming gebruiken om nog meer ruimte te
winnen. Ga naar het Bureaublad van Windows 8.1 en druk op de
toetsencombinatie Windows + E. Klik met de rechtermuisknop
op de Windows schijf en kies in het snelmenu voor Eigenschappen op het tabblad Algemeen. Klik op de knop Schijfopruiming en klik op Systeembestanden opschonen. Wacht tot
het venster opnieuw verschijnt en zet vervolgens een vinkje bij
alle opties in het kader Te verwijderen bestanden. Klik daarna
op Ok en Bestanden verwijderen. Klik op Ok om af te sluiten.

Door je iPad te beveiligen met een wachtwoord voorkom je dat onbevoegden op een
onbewaakt moment je iPad kunnen gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat
je kinderen ongezien je iPad gaan gebruiken. Ook kun je voorkomen dat bij een
eventueel verlies of bij diefstal van je iPad
je persoonlijke gegevens ingezien worden.
Onderstaand lees je hoe je heel gemakkelijk een codeslot met wachtwoord in kunt
stellen op je Apple iPad.
Ga naar Instellingen, Algemeen en kies
Codeslot.
Kies Zet code aan en voer een persoonlijke code in en bevestig
deze. Vergeet deze code niet want anders kom je zelf ook niet
meer op je iPad.

Achtergrond aanpassen in Windows 7.
Als je niet tevreden bent met de standaard achtergrond van Windows 7, kun je een andere achtergrondfoto kiezen. De snelste
manier om het bureaublad aan te passen gaat via het bureaublad zelf. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van
het bureaublad en kies in het snelmenu voor Aan persoonlijke
voorkeur aanpassen. Je komt nu in het scherm De visuele
elementen en geluiden op de computer wijzigen.
Klik onder aan het venster op Bureaubladachtergrond. Op deze
plaats kun je de huidige afbeelding vervangen door eentje die in
Windows is ingebouwd. Je kunt ook de positie van de huidige
afbeelding wijzigen. Klik daartoe op het uitvalmenu achter Vullen. Kies één van de posities. Als je een keuze maakt zie je het
bureaublad automatisch veranderen, zodat je kunt zien hoe het
bureaublad er uiteindelijk uit komt te zien.
Als je klaar bent klik je op Wijzigingen
opslaan.
Ook kun je zelf een map aanmaken met
eigen foto's, klik op Bureaubladachtergrond en in het volgende veld ga je bij Locatie van afbeelding via Bladeren naar
de nieuwe map. Kies bij afbeeldingspositie
Vullen en stel de tijd in om van foto te wisselen en zet een vinkje bij Willekeurig. Klik daarna op Wijzigingen opslaan.
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Apps verplaatsen op het scherm, indelen in mappen of verwijderen. Als je een applicatie wat langer aanwijst met je vinger dan
gaan alle iconen wiebelen (trillen). In deze toestand kun je applicaties verwijderen door op het kruisje te tikken. iPad vraagt om
een bevestiging. Je kunt gerust gekochte apps verwijderen, via
de App Store kun je deze later altijd weer installeren zonder opnieuw te betalen. Je kunt de apps ook verplaatsen door even
kort aan te blijven wijzen en vervolgens (vinger niet optillen)
naar een andere plek te slepen. Om apps naar een ander scherm
te slepen houd je ze even vast op de rand van het scherm totdat
het volgende scherm verschijnt. Als je apps op elkaar laat vallen
dan groepeer je ze in een mapje, je kunt 180 van dergelijke
mapjes aanmaken met 20 apps per mapje. Je kunt veelgebruikte
applicaties ook op de onderste rij slepen zodat ze in alle schermen zichtbaar zijn. Klaar met verplaatsen?
Druk dan eenmaal op de Home knop.
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 2014
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TIPS.
Huishoudboekje maken.
Voordat je geld kunt besparen, moet je natuurlijk eerst weten
waar al je geld blijft. Geld vliegt vaak sneller uit je portemonnee
dan je wilt. Met een huishoudboekje heb je in een oogwenk het
overzicht terug. Je kunt zelf een huishoudboekje maken in Excel
of Calc maar er zijn online ook kant-en-klare spreadsheets te
downloaden. De website www.simpelhuishoudboekje.org
heeft zowel voor Calc als Excel een huishoudboekje beschikbaar.
Om de werkbladen te downloaden plaats je de muisaanwijzer in
de groene balk op Simpel Huishoudboekje en klik je op downloaden. Klik op de groene knop Downloaden en haal de bestanden binnen. Vergeet niet om tijdens de installatie het vinkje weg
te halen bij de optie Ik wil de handleiding van.
Prijsvergelijking.
Wanneer je op zoek bent naar bijvoorbeeld een nieuwe televisie
of wasmachine dan is het verstandig om jezelf eerst online te
oriënteren. Op de website van de Consumentenbond worden apparaten van verschillende fabrikanten met elkaar vergeleken.
Surf naar www.consumentenbond.nl/test en selecteer eerst
het apparaat dat je zoekt, bijvoorbeeld Printers. Selecteer vervolgens welk type je zoekt en klik op Toon producten.
Wanneer de lijst met zoekresultaten verschijnt kies je in het uitvalmenu naast Sorteer op voor Prijs. In het uitvalmenu naast
volgorde selecteer je Oplopend.
Kortingen.
Een dagje naar een pretpark of dierentuin is leuk, maar de entreeprijzen zijn erg hoog. De website http://www.groupon.nl
biedt kortingsbonnen voor verschillende producten en diensten,
waaronder entreebewijzen voor pretparken. Bedrijven plaatsen
hun aanbiedingen op de site en geven aan voor welke stad de
korting geldt. De aanbieding staat meestal maar een aantal dagen op de website, maar je kunt de kortingscoupon gedurende
een langere periode inwisselen.
Wanneer er op dit moment geen aanbieding geldt voor het pretpark waar je heen wilt, dan kun je entreebewijzen ook op de
website van het pretpark bestellen. Dit scheelt bijna altijd een
paar euro per kaartje.
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Verkenning.
Al vanaf het eerste besturingssysteem van Microsoft (Dos) zijn
er bedrijven die software maken om uw computerleven te vereenvoudigen. Natuurlijk bieden alle versies van Dos en Windows
die er ooit zijn geweest mogelijkheden om bestanden te vinden,
te openen, te verplaatsen, te verwijderen of te kopiëren maar
het kan duidelijker, beter en makkelijker, zoals al die aanvullende software aantoont. Wat ooit begon onder Dos met het legendarische Norton Commander is tegenwoordig uitgegroeid tot een
hele reeks al dan niet gratis producten zoals TotalCommander en
FreeCommander. Eén verkenner alternatief mag echter zeker
niet ontbreken in dat rijtje en dat is XYplorer Free.
Dit programma biedt de bekende voordelen van vele concurrenten, zoals het werken met twee vensters tegelijk. XYplorer biedt
daarnaast echter heel wat unieke extra's.
Dit programma is Nederlands.
Downloaden op: http://www.xyplorer.com/free.php
Een voor alles.
We moeten allemaal wel eens een plaatje, audio- of videobestand converteren. Zou het niet handig zijn om dan elke klus
met één programma te kunnen klaren?
Dat kan met FormatFactory. Het programma ondersteunt een
enorm aantal bestandsformaten van de drie genoemde soorten,
gebruikt uw multicoreprocessor, is gemakkelijk in gebruik en
ziet er goed uit. Daarnaast ript het programma cd's en dvd's. Let
bij de installatie wel op voor de ongevraagde toolbar (Cancel).
Dit programma is Nederlands.
Downloaden op: http://www.pcfreetime.com
Weggevinkt.
In bijna elk nummer bespreken we wel een programma waarbij
we u moeten waarschuwen dat u de vinkjes weghaalt voor ongewenste software die wordt meegeleverd. Helaas leest u die instructie niet altijd even aandachtig en u begrijpt natuurlijk wel
wie de schuld krijgt. Gelukkig is er Unchecky. Dit programma
bewaakt uw installatie, haalt automatisch ongewenste vinkjes
weg en waarschuwt als toch rommel dreigt te worden meegeïnstalleerd. Natuurlijk is geen enkel automatisch systeem waterdicht, dus zelf blijven opletten is altijd een goed idee.
Downloaden op: http://unchecky.com
De CalCuluS september / oktober 2014
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WEETJES.
Foto's maken uit een videofilm.
Foto's afdrukken van een videofilm kun
je doen met het programma VLC media
Player. Ga in het menu naar de optie
Media en Open een bestaand bestand
(film). Ga dan in het menu naar Video
en dan onderaan naar Snapshot Maken. Makkie he.
Downloaden op: http://www.videolan.org
Slimmerds.
Bijna de helft van de Nederlanders tussen 65 en 80 jaar heeft
tegenwoordig een smartphone. Het aantal smartphones onder
ouderen is in een jaar tijd bijna verdubbelt.
Huisdieren.
Aan huisdieren is in de Nederlandse dierenasielen over het algemeen geen gebrek. Zeker nu de vakantieperioden een beetje
achter de rug zijn. Om de dieren in de asielen aan een geschikt
baasje te helpen, was er al de website Ikzoekbaas.nl waarop
de Dierenbescherming de beschikbare huis- en weidedieren promoot. Vanaf nu is er ook de Ikzoekbaas app voor Android en
iOS, waarin u naar hartenlust kunt bladeren door de aangeboden
honden, katten en konijnen, totdat u een geschikt maatje hebt
gevonden.
Online kopen.
Als u online iets koopt, krijgt u voortaan twee weken bedenktijd.
Voorheen was dat maar een week. Ook kost een telefoontje met
de klantenservice nog maximaal een euro.
Zwemwater.
Als het lekker weer is, verkiezen veel mensen natuurwater boven
een zwembad. Onder andere blauwalg zorgt er echter voor dat
het niet altijd veilig is om in een plas of meer te gaan zwemmen.
Om te weten waar u veilig een duik of plons kunt nemen, is er
de zwemwater app die door de Nederlandse waterschappen
wordt uitgegeven. Die toont welke waters er bij u in de buurt
zijn, wat de kwaliteit van het water is en welke voorzieningen
aanwezig zijn.
De CalCuluS september / oktober 2014
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Freeware.
Veel programma's zoals Photoshop en Microsoft Office zijn duur
en hebben veel meer functies dan je nodig hebt. Gelukkig hoef
je geen dure software te kopen om je dagelijkse taken op de
computer uit te voeren. Van de meeste softwaretitels zijn gratis
freeware alternatieven beschikbaar.
De keuze in freeware is enorm en er is genoeg opensourcesoftware op internet te vinden. Kijk voor een mooi overzicht op
http://sourceforge.net of op http://download.cnet.com.
Uiteraard zijn de meeste gratis programma's ietwat beperkt in
functionaliteit, maar voor de basistaken zijn ze uitstekend geschikt.
Aanbiedingen.
Supermarkten hebben regelmatig wekelijkse aanbiedingen. De
folders met aanbiedingen ploffen vanzelf op je deurmat. Wanneer je een Nee/Nee sticker op je brievenbus hebt geplakt of je
krijgt niet alle folders dan roep je de hulp in van de website
http://www.reclamefolder.nl. Hier vind je de folders van alle
winkels overzichtelijk bij elkaar.
Marktplaats.
Wanneer je de zolder vol hebt staan met oude meubels of andere spullen die je toch niet meer gebruikt, dan kun je ze het beste
verkopen op http://www.marktplaats.nl. Je bent dan van de
spullen af en je kunt er zelfs nog wat aan verdienen. Let wel op
dat je de spullen die je aanbiedt in de juiste categorie plaatst,
zodat potentiële kopers ze makkelijk vinden. De meeste advertenties zijn gratis te plaatsen, maar voor sommige groepen of
rubrieken geldt een advertentietarief. Daarnaast kun je de website uiteraard ook gebruiken als je zelf op zoek bent naar een
nieuwe wasmachine of een andere fiets.
Niet kopen, maar huren.
Je hoeft niet alles wat je nodig hebt meteen te kopen. Gereedschap of machines zoals een hogedrukreiniger zijn ook te huur.
Kijk maar eens op de website http://www.huren.nl, waar je
zelfs een dagje eigenaar kunt worden van de stoomboot van Sinterklaas. Wanneer je gevonden hebt wat je wilt huren, typ je de
postcode of woonplaats in het kader bij Vind en vergelijk verhuurbedrijven en klik je op de knop Toon.
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TIPS.
E-mail adressen afdrukken in Windows 7.
In Windows 7 worden de contactpersonen voor Windows Live
Mail bijgehouden in een map op de harde schijf. Deze map is te
vinden door in het menu Start te klikken op je eigen naam.
Vervolgens open je de map Contactpersonen. Als de weergave
van de map is ingesteld op Details, zie je hier alle emailadressen staan. Indien nodig, pas je de weergave van de
map aan met de knop Weergave wijzigen, rechtsboven aan
het verkennervenster. Klik op het pijltje naast die knop, Meer
opties en Kies Details in het menu.
Met de knop Printscreen (PrtScn) op je toetsenbord maak je
een schermafdruk van dit overzicht. Open vervolgens een beeldbewerkingsprogramma op je pc, bijvoorbeeld Paint. Dit open je
door op de Start knop te klikken en daarna op Alle programma's. In de programmalijst klik je op Bureauaccessoires en
daarna op Paint. Met behulp van de toetsencombinatie CTRL+V
plak je de schermafdruk in het programma. Daarna kun je de
afbeelding printen door op CTRL+P (printen) te drukken.
Als de lijst niet in één keer op de schermafdruk past, ga je terug
naar het overzicht van de mailadressen en schuif je de lijst een
stuk naar beneden zodat de rest van de mailadressen op je
scherm staat. Vervolgens druk je weer op PrtScn, en plak je deze in Paint en print je de schermafdruk.
Kleine iconen in het menu Start.
Standaard heeft het startmenu in Windows 7 en Vista vrij grote
iconen. Dat ziet er best netjes uit en is goed leesbaar. Je kunt
ook kiezen voor kleinere iconen. Er passen dan meer programma's in de lijst en dus kun je sneller je gewenste programma
starten. Klik met de rechter muisknop op de startknop en kies
Eigenschappen. Klik op Aanpassen en haal het vinkje weg bij
Grote pictogrammen gebruiken.
Klik op Ok en Toepassen. Open
het menu Start. Er is nu vrije ruimte voor meer programma's. Zodra je
ze gebruikt zullen ze in de lijst opgenomen worden. Bevalt het nieuwe
startmenu niet, zet dan gewoon het
vinkje terug.
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Schudden met een venster.
Ook nieuw in Windows 7 is schudden met een venster. Als u
schudt met een venster waarin u aan het werk bent, zorgt dat
ervoor dat alle andere openstaande vensters verkleind worden
naar de taakbalk. Schudden doet u door de muisaanwijzer op de
bovenste rand van het venster te plaatsen en met de linkermuisknop ingedrukt (flink) heen en weer te bewegen. Door opnieuw
te schudden gaan de vensters weer in hun originele positie
staan. De toetscombinatie voor hetzelfde effect is, Windowstoets + Home-toets.
Bureaublad snel in beeld.
Wat is die geheimzinnige doorzichtige knop rechtsonder in
beeld? Klikt u er maar eens op. Alle vensters worden nu geminimaliseerd naar de taakbalk en u hebt uw Bureaublad in beeld.
Nogmaals een klik op de nieuwe knop brengt de vensters weer in
hun originele positie.
Paint verbeterd.
Het tekenprogramma Paint is sterk verbeterd. Uitsnijden van
plaatjes gaat makkelijker, er zijn meer gereedschappen en er is
een liniaal. De bestanden worden niet meer in het bmp-formaat
opgeslagen maar in het kleinere png-formaat.
U vindt in Paint nu ook het lint boven in beeld, net als in de Office 2007 programma’s.
Rekenmachine verbeterd.
De rekenmachine is uitgebreid. Er is bijvoorbeeld een statistische
modus en u kunt eenheden converteren. U kunt veelgebruikte berekeningen
uitvoeren met behulp van voorgeprogrammeerde templates. Bijvoorbeeld het
bepalen van het gemiddelde benzineverbruik.
Nieuw vergrootglas.
Het vergrootglas in Windows 7 lijkt veel meer
op een echte loep. Een stukje rond de muisaanwijzer wordt vergroot. U activeert dit vergrootglas door te klikken op Start, Bureauaccessoires, Vergrootglas, Weergave en Lens.
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