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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
Windows 10 heeft standaard het populaire spel Candy Crush Saga geïnstalleerd. Het spel wordt nu al gespeeld door 8,5 miljoen
betalende spelers.
Microsoft stapt met Windows 10 af van "patch Tuesday", de
tweede dinsdag van de maand waarop het updates voor Windows uitbracht. Vanaf Windows 10 moet dat direct gebeuren.

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

Zelfrijdende auto's van Google zijn sinds ze op de openbare weg
rijden bij elf ongelukken betrokken geweest. Volgens Google was
geen van de ongelukken de schuld van de auto zelf.

Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

De Nederlandse Bank heeft een app gemaakt waarmee je kunt
controleren of bankbiljetten echt zijn. Je richt de camera van je
telefoon of tablet op het bankbiljet en zorgt dan dat het nauwkeurig in een vorm op je scherm past. De app Echt of vals is
voorlopig alleen te krijgen voor de iPhone 5 en hoger.

Microsoft heeft de ASK Toolbar aangemerkt als malware. De vervelende werkbalk, die vaak onbedoeld wordt geïnstalleerd, wordt
automatisch verwijdert van Windows.
Lastpass, een app waarmee wachtwoorden worden bewaard, is
gehackt. Ondanks dat er geen wachtwoorden zijn gestolen,
wordt gebruikers gevraagd om hun hoofdwachtwoord te veranderen.
Drones zijn populair, maar het vliegen gaat niet altijd zonder
problemen. In 2014 waren er in Nederland 27 incidenten met
drones. Dat is drie keer zoveel als in 2012.
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Google heeft in een jaar tijd 15.028 Nederlandse verzoeken gekregen om pagina's over bepaalde personen uit de zoekresultaten te verwijderen.

De populaire muziekdienst Spotify heeft inmiddels 60 miljoen
accounts. Hiervan zijn er 15 miljoen gebruikers met een betaald
account. Spotify is overigens van plan om in de toekomst ook
video aan te gaan bieden.

Oplage:
100 Exemplaren

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

CLUBAVONDEN
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2015

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.

PAGINA 5 + 6 + 7
Windows 10
PAGINA 10 + 11
Tips
PAGINA 12 + 13
Tips
PAGINA 14
Whatsapp op PC
PAGINA 16 + 17
Browserhulp
PAGINA 18
Weetjes

De CalCuluS september / oktober 2015

Pagina 3

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

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 2015 moet
uiterlijk vóór 16 oktober 2015 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS september / oktober 2015
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Firefox biedt een vergelijkbare hoeveelheid add-ons. Klik in het
menu op de knop Add-ons om een overzicht te krijgen. Veel
makers brengen hun add-ons uit voor zowel Firefox als Chrome.
De programma's hieronder werken dan ook meestal op beide
browsers. Je installeert de add-ons eenvoudig door het overzicht
te openen zoals hierboven beschreven. Gebruik het zoekvak om
de add-on te vinden en klik op Add to Firefox of Toevoegen
aan Chrome.
Adblock Plus is een absolute aanrader. Deze extensie houdt
vervelende reclame buiten de deur. Niet alleen banners op websites, maar ook advertenties die over de pagina heen verschijnen
en zelfs reclamefilmpjes op YouTube worden geblokkeerd.
Ghostery helpt je om cookies en trackers buiten de deur te houden. Veel websites plaatsen cookies op je computer om hiermee
je surfgedrag te volgen. Wil je niet dat je surfgeschiedenis in de
gaten wordt gehouden? Met Ghostery blokkeer je alle ongewenste cookies.
Readability ruimt webpagina's op zodat je ze rustig kunt lezen.
Soms vind je een leuk artikel, maar leidt de rest van de pagina
te veel af om het prettig te kunnen lezen. Ook worden soms te
kleine letters gebruikt. Wanneer je Readability gebruikt los je dit
gemakkelijk op. Klik op het pictogram en kies Read Now. De
add-on haalt alle achtergrond afbeeldingen weg en zorgt voor
een witte pagina met duidelijke zwarte letters. Zo lees je het artikel zonder afleiding. Readability is er alleen voor Chrome.
Turn Off The Lights zorgt ervoor dat je rustiger naar video en
streaming video kunt kijken, door de rest van de site te verduisteren. Je ziet steeds vaker dat een artikel wordt begeleid met
een filmpje, bijvoorbeeld op nieuwssites. De pagina om de video
heen kan echter behoorlijk afleiden van de video. Met een klik op
het gloeilampje verduister je de website, zodat je alle aandacht
over hebt voor de video.
Mouse Gestures Suite zorgt ervoor dat je nog sneller kunt internetten. Voor veel vaak gebruikte functies, zoals terugbladeren
naar de vorige pagina of het openen van een nieuw tabblad, is er
een muisgebaar. Je hoeft dus niet meer op zoek naar de juiste
optie, maar je tekent gewoon het bijbehorende gebaar. Je moet
in het begin even oefenen, maar de doorzetter zal merken dat
het echt sneller werkt. Mouse Gestures Suite is er niet voor
Chrome, maar in de Chrome Web Store vind je veel vergelijkbare add-ons.
De CalCuluS september / oktober 2015
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BROWSERHULP VOOR INTERNET EXPLORER.

TIPS VOOR WINDOWS 10.

In Internet Explorer worden add-ons, invoegtoepassingen genoemd. Het aantal invoegtoepassingen voor Inter Explorer is in
vergelijking met Chrome en Firefox zeer beperkt. Er zijn echter
wel een paar add-ons die je het werken bijzonder veel prettiger
maken. Op http://www.legallery.com staat een handje vol
invoegtoepassingen, zoals een toepassing voor Facebook,
Wikipedia en Google. Dit zijn zogenaamde Accelerators, die functies toevoegen aam het snelmenu. Selecteer een stuk tekst op
een website en klik er met de rechter muisknop op, je kunt er
dan direct naar zoeken op bijvoorbeeld Facebook.
Met de zeer prettige add-on Adblock Plus behoren advertenties
voortaan tot het verleden. Je zult merken dat veel pagina's er
veel leesbaarder uitzien wanneer de advertenties niet geladen
worden. Daarnaast verschijnen websites zonder reclame ook
sneller op je scherm. Om Adblock Plus te installeren, surf je
naar https://adblockplus.org/nl/. Klik hier op Installeer
voor Internet Explorer en volg de instructies op het scherm.
De volgende keer dat je Internet Explorer opstart verschijnt er
een gele balk waar je klikt op Inschakelen om Adblock Plus aan
te zetten. Wanneer je invoegtoepassingen hebt geïnstalleerd, zal
Internet Explorer regelmatig in een gele balk aan de onderkant
van je scherm vragen of je toepassingen wilt uitschakelen, om
de browser sneller te maken. Wanneer je van deze vervelende
meldingen af wilt komen, klik je op het pijltje aan de rechterkant
en kies je voor Niet uitschakelen. Klik op het menu, (het tandwiel) en Invoegtoepassingen beheren om te zien welke toepassingen er allemaal aan Internet Explorer zijn toegevoegd. Staat
er iets tussen dat je niet meer gebruikt? Klik er dan op en kies
voor Uitschakelen, hierdoor zal je browser sneller worden.

Doorlopende updates.
Microsoft stapt voor Windows 10 over op een systeem van doorlopende updates. Dat betekent dat nieuwe functies direct via
Windows Update beschikbaar zijn wanneer ze uitkomen en dat
ze niet blijven liggen tot een volgende versie van Windows. Dit
geldt voor de functies die op dit moment al in de Engelse versie
aanwezig zijn en nog vertaald moeten worden, zoals Cortana,
maar ook voor compleet nieuwe functies. Om deze doorlopende
updates goed te laten verlopen, past Microsoft Het updatesysteem aan. Updates worden in Windows 10 standaard bij iedereen
gedownload en geïnstalleerd, je kunt ze dus niet langer weigeren. Nieuwe functies zullen niet bij iedereen op hetzelfde moment worden uitgerold, je krijgt wel de keuze of je bij de eerste
groep gebruikers wilt zitten of dat je eerst wilt wachten op ervaringen van anderen.

Add-ons voor Firefox en Chrome.
Add-ons worden in Chrome extensies genoemd. Wanneer je in
het snelmenu van Chrome klikt op Meer hulpprogramma's en
Extensies, wordt er een nieuw tabblad geopend waar je de extensies terugvindt die al geïnstalleerd zijn. Onderaan vind je de
link Meer extensies toevoegen. Hiermee ga je naar de Chrome Web Store. Daar vind je een gigantisch aanbod aan browserextensies. Klik in de linkerkolom op Extensies om de apps en
thema's uit de store weg te filteren.
De CalCuluS september / oktober 2015
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Startmenu.
Gebruikers van Windows 10 mogen tevreden zijn. Microsoft heeft
eindelijk naar ze geluisterd en het oude startmenu van Windows
7 en eerder weer teruggeplaatst. Het zit echter wel in een modern jasje. Het was groot nieuws toen bekend werd dat het oude
startmenu in Windows 10 zou terugkeren.
De startpagina van Windows 8 en 8.1 met tegeltjes interface is
op de pc nooit populair geworden. In Windows 10 kom je hem
alleen nog maar tegen als je Windows op een tablet draait. Dat
neemt niet weg dat de tegeltjes-interface nog wel opduikt in een
deel van het startmenu, waardoor het oude startmenu en het
nieuwe startscherm als het ware zijn versmolten. Of dat prettig
oogt en werkt, moeten we nog maar afwachten. De praktijk zal
het uitwijzen.
Extra menu-opties.
Met een rechtsklik op een app, bijvoorbeeld in de lijst Meest gebruikt kun je hem aan start vastmaken, aan de taakbalk vastmaken
of uit de lijst verwijderen. Bij sommige apps zijn er nog andere opties
zoals administrator uitvoeren of installatie ongedaan maken.
De CalCuluS september / oktober 2015
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Tegels groeperen.
Net als in Windows 8 kun je in Windows 10 de tegels verplaatsen
en de grootte aanpassen. Wanneer je met de rechtermuisknop
op een tegel klikt, verschijnen de opties hiervoor in een uitvalmenu. Ook kun je de tegel losmaken van het menu.
Tegels op volledig scherm.
Als je in Windows 8 op de startknop drukte kreeg je het tegelscherm te zien, Windows 10 heeft een soortgelijke functie. Klik
op Start, Instellingen en Persoonlijke instellingen. Klik op
Start en zet de optie onder Start op volledig scherm weergeven
op Aan.
Op internet zoeken.
De zoekfunctie zoekt standaard alleen op je eigen computer. Om
ook op internet te zoeken moet je dit eerst aanzetten. Klik op
het vergrootglas om de zoekfunctie te openen en klik vervolgens
op het tandwieltje links. Zet daarna de onderste schuifknop op
Ingeschakeld.
Tegels toevoegen.
Windows 10 laat een aantal van de programma's als grote tegels
in het menu start zien. Je kunt zelf programma's hieraan toevoegen. Klik in het menu start op Alle apps. Klik met de rechter
muisknop op de app die je wilt toevoegen en kies voor Aan
start vastmaken.
Bureaublad aanpassen.
Om het uiterlijk van je bureaublad aan te
passen klik je met de rechter muisknop op
een leeg gedeelte. Vervolgens kies je voor
Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
Je kunt hier onder andere Windows automatisch een kleur uit je
achtergrond laten kiezen voor tegels en vensters.
Menu start.
In het menu start vind je nu ook de tegels waarmee je programma's start. Helemaal links staan de apps die je het meest gebruikt en de programma's die je onlangs hebt geïnstalleerd. Met
een klik op Alle apps krijg je een volledige lijst van geïnstalleerde programma's.
De CalCuluS september / oktober 2015
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GRATIS LEUKE APPS.
Ben je het ook zo beu dat je nooit een betaalbare parkeerplaats
voor je auto kunt vinden? Het navigatiesysteem
van je auto vertelt je vaak wel waar de parkeerplaatsen zijn, maar heeft niet altijd informatie
over de prijs of de openingstijden. Met de app
Parkopedia is dit probleem verleden tijd. Met de
app zie je in een oogopslag alle parkeerplaatsen in
de omgeving met de bijbehorende prijs. Door op
een parkeerplaats te tikken krijg je meer informatie te zien. Om
alle functies te gebruiken kost je dit een kleine twee euro. Je
kunt echter ook punten verdienen door bijvoorbeeld een foto toe
te voegen aan een parkeerplaats of een beoordeling achter te
laten. Wanneer je 1000 punten hebt verdiend, kun je ze gebruiken om alle functies te ontgrendelen.
De app Opgelicht waarschuwt je voor oplichtingspraktijken.
Denk bijvoorbeeld aan phishingmails die proberen om je bankgegevens te ontfutselen of webshops die proberen om je geld of te
troggelen. Wanneer je de app start, zie je meteen alle actuele
waarschuwingen op het gebied van oplichting en bedrog. Door
op een waarschuwing te tikken krijg je meer informatie en kun
je zelfs een schermafbeelding bekijken waarop bijvoorbeeld de
phishingmail te zien is.
Iedereen kent het Europese noodnummer 112. Natuurlijk kun je
bij een noodsituatie dat nummer bellen met je smartphone,
maar er is tegenwoordig ook de app SOS-Alarm. In de app geef
onder andere het soort noodsituatie aan en het aantal slachtoffers. Vervolgens word je doorverbonden met de meldkamer. Dat
lijkt misschien omslachtiger dan gewoon bellen, maar de app
heeft een paar voordelen. Je locatie wordt gedeeld, zodat bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde ziekenauto gericht op pad kan.
Daarnaast worden (vrijwillige) hulpverleners in
de buurt gewaarschuwd en daardoor kunnen
ze razendsnel ter plaatse zijn. Als je jezelf aanmeld als hulpverlener met bijvoorbeeld ehboof bhv-diploma, krijg je via de app meldingen
bij noodsituaties in je omgeving en kun je aangeven of je wilt assisteren.
/ augustus
2013 2015
De CalCuluS juli
september
/ oktober
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GEBRUIK WHATSAPP VIA JE COMPUTER.
Het heeft lang geduurd, maar je kunt WhatsApp eindelijk via je
computer gebruiken. Tenminste als je een Android-, WindowsPhone- of BlackBerry-apparaat hebt. iPhone gebruikers moeten
nog even wachten.
Apparaten koppelen.
Controleer in eerste instantie of je de meest recente versie van
WhatsApp op je telefoon hebt en voer eventueel een update uit.
Open vervolgens de browser op je computer en surf naar
https://web.whatsapp.com. Let wel op, enkel Google Chrome, Firefox en Opera worden momenteel ondersteund. Om je
computer en telefoon aan elkaar te koppelen, genereert WhatsApp een QR-code. Gebruik de groene knop Klik om QR-code te
herladen om de code te zien. Ga op je telefoon naar WhatsApp, Menu, WhatsApp Web en scan de code. Vervolgens krijg
je onmiddellijk een lijst van de laatste gesprekken op je computer te zien.
Versturen via de computer.
WhatsApp Web maakt verbinding met je telefoon om berichten
te synchroniseren. Dat wil zeggen dat je telefoon sowieso in de
buurt moet zijn, ingeschakeld moet blijven en verbonden moet
zijn met internet via wifi of een mobiel netwerk. In principe
werkt WhatsApp Web net zoals in de app. In de linker kolom kies
je een gesprek of start je een nieuwe chat. Je kunt gewoonweg
typen of gebruik maken van emoji's. Door toegang te geven tot
de microfoon van je computer kun je zelfs gesproken berichten
opnemen en versturen. Hiervoor klik je op de knop met het microfoontje rechts onderaan in beeld. Met de knop met de paperclip bovenaan kun je foto's versturen of de webcam starten.
Bureaubladmeldingen.
Dankzij WhatsApp kun je ongestoord chatten
zonder de hele tijd op je telefoon te zitten tokkelen. Als je ook nog bureaubladmeldingen inschakelt, kan je smartphone zelfs in je tas of
broekzak blijven zitten. Kies links bovenaan in de browser voor
Bureaubladmeldingen inschakelen en klik in het popupvenster op Ok, begrepen. Klik vervolgens op Toestaan bovenaan in de balk om meldingen te ontvangen. Je kunt de browser nu gewoon minimaliseren. Zodra er een nieuw bericht is,
krijg je een subtiele melding op je bureaublad.
De CalCuluS september / oktober 2015
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Instellingen aanpassen.
Lang was het Configuratiescherm de plek waar je alles kon instellen
wat je wilde. Het lijkt erop dat Microsoft dit venster in Windows 10
geleidelijk met pensioen wil sturen, de opvolger heeft met Instellingen een meer sprekende naam. In oudere versies van Windows ging
je altijd naar het Configuratiescherm om een nieuwe gebruiker aan
te maken, de achtergrond te wijzigen, of de resolutie van het beeldscherm aan te passen. In Windows 8 kwam er met de pcinstellingen al een concurrent bij en met Windows 10 lijkt die nog
meer functies van het Configuratiescherm af te snoepen. De huidige
benaming luidt gewoon Instellingen. Hier vind je vrijwel alle functies
die je eerst in het Configuratiescherm zag.
Surfen met Microsoft Edge.
Tegelijkertijd met Windows 10 is er ook een nieuwe browser geïntroduceerd. Na twintig jaar werd het tijd om Internet Explorer te vervangen door een nieuwe, moderne browser, Edge. Microsoft Edge is
de nieuwe standaard browser in Windows 10. Het programma borduurt niet voort op zijn voorganger, Internet Explorer, maar is volledig nieuw geschreven. Hij biedt veel nieuwe functies ten opzichte
van Internet Explorer.
Hiertoe behoren onder meer het delen van websites via een eenvoudige button, het maken van notities op een webpagina en een knop
die alleen de inhoud van de pagina toont, zonder alle menufranje.
Daarnaast kun je websites op een leeslijst plaatsen om ze op een later tijdstip te lezen. En mocht het nodig zijn dat je een site in Internet Explorer bekijkt, dan is dat ook mogelijk. Wat in eerste instantie
nog ontbreekt, is de mogelijkheid om add-ons te installeren.
Route plannen met kaarten.
Bij Windows 10 wordt het kaartprogramma Kaarten geleverd. Wanneer je van plan bent om een dag op stap te gaan met familie of
met vrienden, dan moet je wel van te voren de route plannen. Daarnaast wil je graag weten hoe druk het op de weg is en waar je eventueel kunt stoppen om een kopje koffie te drinken. Met de app Kaarten heb je dat zo gepiept. Het programma houdt daarnaast ook rekening met onder andere tolwegen en snelwegen, zodat je niet voor
verrassingen komt te staan. Verder kun je met deze app op zoek
naar bijvoorbeeld een leuk restaurant of een winkel in de buurt. De
leukste locaties kun je bewaren, delen met je vrienden of zelfs vastmaken in het menu start.
De CalCuluS september / oktober 2015
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EXTERNE HARDE SCHIJF WORDT NIET HERKEND.
Wanneer je een nieuwe externe harde schijf hebt gekocht wil je
die natuurlijk meteen gebruiken. Wanneer bij thuiskomst de
schijf niet herkend wordt door Windows is dat erg vervelend. Dit
hoeft echter niet te betekenen dat de schijf defect is. Probeer in
zo'n geval eerst de volgende oplossingen.
Probeer om de externe harde schijf eerst in een andere usbpoort te plaatsen. Wanneer de schijf nog niet wordt herkend,
herstart je de computer en sluit je de harde schijf opnieuw aan.
Kun je de schijf nog steeds niet gebruiken, dan kan er iets mis
zijn met de instellingen van Windows.
Open het menu Start en klik met de rechter muisknop op Computer en kies in het menu voor Beheren. Wanneer je Windows
8.1 gebruikt, klik je met de rechter muisknop op het Windows
pictogram en kies je voor Computerbeheer. Klik in het linkerdeel van het Computerbeheervenster onder Opslag op Schijfbeheer. In het rechterdeel verschijnt dan een lijst met alle aangesloten schijven en hun partities. Als Windows je externe schijf
herkent, staat de schijf ertussen. Je weet dan
ook meteen dat de usb-kabel niet kapot is en
dat het externe opslagmedium verder goed
functioneert. Controleer vervolgens of de externe harde schijf een stationsletter heeft. Is
dat niet het geval, klik dan met de rechter
muisknop op de beschrijving zonder letter en
kies Stationsletter en paden wijzigen. Je
ziet dan dat er geen stationsletter wordt weergegeven. Klik op
Toevoegen en selecteer een vrije letter. Nu heeft je externe
schijf een stationsletter en is hij weer te benaderen. Mocht dit
niet het gewenste effect hebben, dan kan het zijn dat de harde
schijf voor het besturingssysteem niet correct geformatteerd is.
Om dat te verhelpen, klik je in Schijfbeheer met de rechter
muisknop op de schijf en kies je Formatteren. Als je daarna
een stationsletter aan het opslagmedium toekent, heb je weer
toegang tot de externe schijf.
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
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Virussen of Malware.
Wanneer je computer ineens erg langzaam is, is het mogelijk dat
je machine besmet is geraakt met malware. Criminelen proberen
vaak de controle over computers over te nemen, zodat ze jouw
computer kunnen gebruiken voor malafide doeleinden. Je merkt
hier zelf vaak niets van, behalve dat je pc minder snel reageert.
Een andere boosdoener is adware. Deze programma's worden
vaak mee geïnstalleerd met andere software. Adware is wel
zichtbaar, vaak in de vorm van hinderlijke pop-ups, werkbalken
en andere reclame. Adware is niet alleen storend, het maakt je
computer ook erg traag. Niet alle malware en adware is even
goed op te sporen en te verwijderen wanneer het eenmaal op je
pc is geïnstalleerd. Begin eerst met een volledige scan van je
anti-virusprogramma. Je eigen anti-virusprogramma vindt niet
altijd alles. Wanneer je het vermoeden hebt dat er iets niet in
orde is met je pc, kan het geen kwaad om ook met andere programma's te scannen. Hoewel het niet aan te raden is om meerde scanners permanent actief te hebben (deze gaan elkaar tegenwerken), zijn er verschillende scanprogramma's die je eenmalig gebruikt. We noemen een paar programma's met elk zijn
eigen specialiteit, draai ze allemaal om zo veel mogelijk ongewenste programma's op te ruimen. HouseCall van Trend Micro
is een draagbare virusscanner. Deze scant je harde schijf zonder
dat je eerst een volledig pakket hoeft te installeren. Het is daardoor een prima aanvulling op je eigen scanner. Je vindt het programma op http://housecall.trendmicro.com/nl. Op de
website kies je voor Scan starten. Je hebt hier de keuze uit 32of 64-bit. Kies de versie die overeenkomt met je versie van Windows. Nadat je het programma hebt gedownload en gestart,
klikje op Scan Now.
Malwarebytes heeft ook een virusscanner die je gratis kunt gebruiken voor een losse scan. Je vindt het programma op http://
www.malwarebytes.org. Dit programma moet je wel installeren voordat je een scan kan doen. Let op dat je het vinkje weghaalt bij Start de gratis probeer versie van Malware Anti-Malware
Premium. Je start de scan vervolgens door te klikken op Scan
nu. AdwCleaner, http://toolslib.net/downloads richt zich
vooral op reclameprogramma's, deze zijn niet schadelijk maar
wel hinderlijk en vertragend. Verder is het programma CCleaner,
http://www.piriform.com.ccleaner goed voor het verwijderen van malware.
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Formatteren.
Een harde schijf op FAT32 formatteren in Windows XP of hoger is
niet erg praktisch. Allereerst is de maximumgrootte waarop u
een partitie kunt formatteren 32 GB en de maximumomvang van
een bestand op FAT32 bedraagt 4 GB. Niet groot genoeg om bijvoorbeeld een image van een dvd op te zetten.
NTFS is de opvolger van FAT32 en is bedoeld voor grotere opslag
mogelijkheden. Met NTFS kan men ook grotere bestanden van 4
GB op een extern medium verplaatsen en is dan ook zeer geschikt voor USB-sticks groter als 4 GB, en externe harde schijven.
Geen Windows 10?
Als Windows 7 en 8.1 gebruiker kun je pop-ups krijgen om over
te stappen naar Windows 10. Erger je je ook zo aan deze opdringerige reclamecampagne van Microsoft?
Dan is het programma I Don't Want Windows 10 een aanrader. Hiermee wordt de reclamecampagne vakkundig de mond
gesnoerd zonder dat je zelf aanpassingen in het configuratiescherm hoeft te doen. Zodra je je systeem opnieuw opstart, is
het Windows 10-icoontje uit je systeem verwijdert. Hoelang het
programma nog werkt is onduidelijk, wellicht komt Microsoft binnenkort zelf al tot inkeer en wordt de campagne automatisch
verwijderd via Windows Update.
Downloaden op: http://tiny.cc/nowin10
Alles in één keer.
Na de aanschaf van een nieuwe computer wil je natuurlijk zo
snel mogelijk aan de slag met je favoriete programma's. Helaas
moet je deze wel nog installeren en dat neemt veel tijd in beslag. Je moet alle websites van je favoriete freeware bezoeken,
de programma's downloaden en vervolgens installeren.
Dit kan veel eenvoudiger. Ninite is een simpele installatiedienst.
Ga naar de website http://www.ninite.com en download Ninite, start het programma, vink de programma's aan die je wilt hebben en de rest gaat
vanzelf, je hebt er geen omkijken naar. De
programma's worden achter elkaar binnengehaald en direct geïnstalleerd. Heb je iets
aangevinkt dat al op je computer staat, dan
controleert Ninite of je de meest recente versie hebt.
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ADOBE FLASHPLAYER ZO LEK ALS EEN MANDJE.
De Flash Player van Adobe is een notoir doelwit voor cybercriminelen, die graag van gaten in de software gebruik maken om
malware te injecteren in reclamebanners op websites. Je kan jezelf beschermen door de Flash Player-plugin uit te schakelen in
je browser.
Hoe schakel ik hem uit.
Ga in Internet Explorer naar rechtsboven in de hoek, en klik daar
op het tandwieltje. Je krijgt nu een aantal menu-opties te zien.
Klik hier op Invoegtoepassingen beheren of (Manage addons). Je ziet hier een lijst met al je plugins. Het kan zijn dat
Flash hier niet direct bij staat. Als dat zo is, ga dan linksonder
naar Filteren op en selecteer daar Alle invoegtoepassingen.
Je krijgt nu een vernieuwde lijst te zien waar Flash sowieso tussen staat. Zoek in deze lijst naar Shockwave Flash Object en
klik daar een keer op. Klik nu rechtsonder op Uitschakelen. Je
Flashplayer staat nu uit.
Open een Chrome-venster en type in de adresbalk chrome://
plugins/. Druk op Enter om bij de plugin-instellingen uit te komen. In dit scherm zie je welke plugins er allemaal draaien in
Chrome. Adobe Flash Player staat daar ook tussen. Hier hoef je
alleen maar op Uitschakelen te drukken.
Open een Firefox-venster en klik helemaal rechts op de horizontale streepjes. Kies hier voor Add-ons.
Je kan ook about:addons invoeren in de adresbalk.
In dit nieuwe scherm zie je links verschillende opties. Kies voor
Plug-ins. Nu zie je Shockwave Flash staan, met daarachter het
versienummer. Rechts kies je in het dropdownmenu voor Nooit
activeren. Flash is hier op dezelfde manier weer in te schakelen. Zet deze dan terug op Altijd activeren.
Nadelen?
In de praktijk merk je waarschijnlijk weinig verschil tijdens het
surfen. Waar vroeger grote delen van het internet de Flash Player nodig hadden om media en animaties af te spelen, stappen
telkens meer sites over naar veiligere en snellere alternatieven.
Zo heb je Flash al niet meer nodig om YouTube-video's te kijken,
die tegenwoordig afgespeeld worden in HTML5.
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TIPS.

Upgrade naar Windows 10.

Systeemherstelpunt maken.
Voor je nieuwe software of hardware installeert, beschik je idealiter over een recente gegevensback-up en een systeemimage.
Beide kun je bijvoorbeeld met de gratis tool EaseUs Todo Backup
Free maken. Wat je in elk geval ook kunt doen, en wat nauwelijks een minuut van je tijd vraagt, is een systeemherstelpunt
creëren. Dat gaat als volgt.
Zoek naar Systeemherstel in Windows 7 vanuit het startmenu en in
Windows 8 vanuit het startvenster
en kies Een herstelpunt maken.
Druk op de knop Maken, typ een
geschikte naam voor het herstelpunt in en bevestig met Maken.
Loopt er onverhoopt iets fout bij of na de installatie van de software, dan kun je wellicht nog een en ander bijsturen door Windows naar dit herstelpunt te laten terugkeren. Druk hiervoor op
de Windowstoets+R en voer het commando rstrui.exe uit, waardoor het systeemherstel opstart. Klik op Volgende, selecteer het
eerder gemaakte herstelpunt, klik bij voorkeur even op Zoeken
naar bestanden die worden beïnvloed zodat je weet op welke
programma's de terugrol actie mogelijk een impact zal hebben,
druk op de knop Sluiten en op Volgende en bevestig met Voltooien. Na de operatie herstart Windows.

Het is niet verplicht om uiteindelijk de overstap te maken, u kunt
aangeven dat u wilt overstappen, maar de feitelijke upgrade
nooit uitvoeren. Het is dus verstandig om in elk geval de reserveringswizard te doorlopen. Hebt u zich opgegeven voor de upgrade naar Windows 10, maar geconcludeerd dat u nooit wilt
overstappen? U kunt de reservering ongedaan maken. Klik met
rechts op de Windows vlag in het systeemvak en kies voor Upgradestatus controleren. Klik nu op het pictogram van het
hamburgermenu en kies Bevestiging weergeven. Klik op Bestelling annuleren.
De huidige versie van Windows 10 bepaalt welke editie van Windows 10 wordt geïnstalleerd. Computers met Windows 7 Starter,
Home Basic en Home Premium worden bijgewerkt naar Windows
10 Home. Computers met Windows 7 Professional en Ultimate
krijgen een upgrade naar Windows 10 Pro. Maakt u gebruik van
Windows 8.1? Dan wordt Windows 10 Home geïnstalleerd. Pro,
Pro Student en Pro Windows Media Center stappen over op Windows 10 Pro.
Zorg dat u een lijst met uw wachtwoorden bij de hand hebt, bijvoorbeeld van het wachtwoord van het draadloze netwerk dat u
al een tijd niet hebt hoeven invoeren. U hebt het straks nodig na
de upgrade.
Hoewel voor de meeste computers een upgrade naar Windows
10 voordelen met zich meebrengt, is het belangrijk dat u op de
hoogte bent van de componenten die straks niet meer beschikbaar zijn. Maakt u op dit moment gebruik van Windows Media
Center? Windows 10 kent deze functie niet meer, en dat betekent dat u Media Center na een upgrade simpelweg kwijt bent.
Wie Media Center dus intensief gebruikt, moet overwegen om
niet te upgraden naar Windows 10.
Via
www.microsoft.com/nl-nl/windows/compatibility/
CompatCenter/Home kunt u controleren of na de upgrade uw
randapparatuur nog allemaal werkt. Hoewel de wizard een beeld
geeft van de compatibiliteit van de computer, is het verstandig
ook nog een handmatige controle te doen voor randapparatuur
die niet is aangesloten of ingeschakeld.
Typ de naam van het product en klik op Zoeken. Vervolgens verschijnt een overzicht van beschikbare updates in geval van software, en beschikbare drivers in geval van apparaten.

Batterij sparen.
De kans is groot dat ook op uw iOS smartphone uw e-mail app
zó staat ingesteld dat alle berichten automatisch en nagenoeg
onmiddellijk worden binnengehaald. Handig, maar dat vergt wel
wat van uw batterij. Het kan echter
ook anders. Ga naar Instellingen
en kies Algemeen, e-mail, contacten, agenda's. Kies Nieuwe gegevens en schakel Push uit zodat
Fetch actief wordt. Nu worden uw
berichten slechts, naar keuze, elk
kwartier, half uur of uur opgehaald.
U kunt deze instelling zelf op handmatig zetten, zodat de berichten pas binnenkomen wanneer u in de mail app de lijst met berichten naar beneden trekt.
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