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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

Flash blijft zo lek als een mandje, en dus onderneemt Google
Stappen. Vanaf eind 2016 wordt de plug-in standaard geblokkeerd in Chrome.
Een van de meest voorkomende vormen van ransomware is
overwonnen, TeslaCrypt. Met de gratis TeslaCrypt Decryptor
software van ESET kan weer toegang worden gekregen tot versleutelde bestanden, zonder losgeld te betalen.

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

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

Omdat u vanaf 29 juli niet meer gratis kunt updaten naar Windows 10, trekt Microsoft mettertijd ook de vervelende overstapmelding terug. Hoera.

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

Volgens het CBS hebben1,2 miljoen Nederlanders (8% van de
bevolking) geen internet in huis. Vooral 75 plussers hebben er
geen interesse in, of snappen het niet.

Merkt u wel eens dat uw favoriete apps ineens niet meer werken
op uw smart-tv? De consumentenbond vindt dat maar niks en
roept tv-fabrikanten daarom op het matje.
De 16 jarige vwo-leerling Laura van der Schoor gaat in de
Verenigde Staten strijden om de titel Microsoft Office Specialist,
omdat ze met Excel 2013 de beste van Nederland is.
Antivirusfirma ESET waarschuwt voor Locky, een vorm van
ransomware die telkens vaker voorkomt. De gijzelsoftware slaat
bijzonder vaak in Nederland toe en komt binnen via besmette
bijlage in e-mails.

De CalCuluS september / oktober 2016

Pagina 18

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Microsoft stelt een bundel beschikbaar die vijf jaar aan Windows
7 updates tegelijk installeert. Dat moet tijdens een schone installatie (wel vanaf Service Pack 1) een hoop tijd en ergernis
schelen.

Google foto's bestaat een jaar en met z'n allen hebben we inmiddels meer dan 13,7 petabyte aan kiekjes bij de dienst opgeslagen. 24 miljard daarvan zijn selfies.

Oplage:
100 Exemplaren

CLUBAVONDEN
1
6
3
1

september
oktober
november
december

2016
2016
2016
2016

PAGINA 5
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De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
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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 november/december 2016 moet
uiterlijk vóór 15 Oktober 2016 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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controleert haar versienummer. Is er een nieuwe versie beschikbaar? Dan kan FileHippo App Manager deze voor je ophalen en
installeren. FileHippo App Manager toont wel reclamemeldingen.
Downloaden op:
http://filehippo.com/download_app_manager
Automatisch starten.
Zodra je je computer opstart, worden er allerlei programma's
actief. Denk aan je beveiligingssoftware, Dropbox, een schoonmaakprogramma als CCleaner en waarschijnlijk nog veel meer.
Door programma's uit te sluiten van je opstartproces, start je
computer mogelijk sneller op. Met Starter, te downloaden op
http://codestuff.obninsk.ru/products_starter.html, kun je
je opstartproces eenvoudig bekijken en wijzigen. Zo schakel je
programma's uit die uit zichzelf opstarten, maar die je niet nodig
hebt. Programma's kunnen vanaf meerdere locaties automatisch
opstarten, bijvoorbeeld via een snelkoppeling in je opstartmap of
vanuit het Windows register. Gevorderde gebruikers kunnen direct naar de onderdelen springen, maar bij Alle onderdelen
krijg je een compleet overzicht. Verwijder een vinkje bij een programma om het uit te schakelen. Je kunt de aanpassing weer
ongedaan maken door het vinkje opnieuw te plaatsen. De knop
Verwijderen kun je beter niet gebruiken omdat dit onomkeerbaar is. De gouden regel bij het gebruik van Starter is, schakel
nooit onderdelen uit die je niet kent. Als je dit in je achterhoofd
houdt, kun je Starter veilig gebruiken.
Waze.
Waze, intussen in handen van Google, is een
uitstekende mobiele verkeers- en navigatieapp
die op het concept van community is gebaseerd.
De app is beschikbaar voor zowel Android als
iOS. Standaard neemt Waze de taal over die op
uw telefoon is geïnstalleerd, maar u kunt de bijbehorende stem
wel aanpassen. Open Instellingen en kies Geluid, Routebegeleiding, voor Nederlands zijn er drie stemmen beschikbaar,
(slechts een inclusief straatnamen). Een handige, nieuwe functie
is Geplande ritten, open het menu en kies Geplande rit. Vul
uw bestemmingen en geef aan wanneer u daar wilt arriveren.
Waze deelt u dan, op basis van de actuele verkeersdrukte, mee
wanneer u moet vertrekken.
De CalCuluS september / oktober 2016
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GRATIS.

BESTUURSMEDEDELING.

Kaspersky Cleaner.
Kaspersky Cleaner is een onderhoudsprogramma voor je computer. Kaspersky Cleaner past in het straatje van CCleaner, maar
gaat op sommige punten een stapje verder. Kaspersky Cleaner
voert eerst een controle uit. Je ziet hoeveel ruimte je terugkrijgt
als je je junkfiles laat opruimen. Ook kijkt hij of alle Windows
instellingen nog in orde zijn. Verder bekijkt hij je browseristellingen en dan met name de opties die te maken hebben met reclame-tracking en privacy. Loop alle aanbevelingen na en klik op
Fix om de cleaner aan het werk te zetten.
Downloaden op: http://free.kaspersky.com

Contributie.
Tijdens de ledenvergadering van 24 maart hebben de leden besloten om m.i.v. 2017 de contributie te verhogen van € 15,00
naar € 25,00. Dit i.v.m. een tekort op de begroting door kosten
die niet (meer) op een andere manier gedekt kunnen worden.
Houd er dus rekening mee dat de automatische afschrijving voor de contributie in december € 25,00 zal zijn.

Updates.
Om je computer goed te beveiligen, heb je meer nodig dan een
goede bescherming tegen malware en virussen. Het is verstandig om je programma's regelmatig te updaten. Zo weet je zeker
dat je geen slachtoffer wordt van lekken in verouderde software.
FileHippo App Manager kijkt welke software je gebruikt en

Mochten er in de toekomst wijzigingen
optreden in het kostenpatroon dan zal
het bestuur aan de ledenvergadering
dienovereenkomstig een contributievoorstel doen. Bij lagere kosten kan dat dus ook een voorstel voor contributieverlaging zijn.
Verenigingstaken.
Recent hebben wij via het clubblad en via een mailbericht een
oproep aan de leden gedaan om ons te helpen bij de organisatie
van de clubavond en bij het invullen van de taken van penningmeester en redactie van het clubblad.
Wat de organisatie van de clubavonden betreft hebben wij 4
aanmeldingen ontvangen waarmee de voortgang van deze activiteit gewaarborgd is.
Voor het penningmeesterschap en de clubblad-redactie zijn we
nog dringend op zoek naar leden die deze taken kunnen invullen.
Beide functies worden vanaf 1 januari vacant, de tijd begint dus
te dringen. Het kan toch niet zo zijn dat onze vereniging na 1
januari geen penningmeester of clubblad meer heeft. Wie mogelijkheden heeft om ons hierbij te helpen verzoeken we dan ook
dringend contact met ons op te nemen.
Het bestuur.
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 2016

Pagina 16

De CalCuluS september / oktober 2016

Pagina 5

Computer Club Swalmen

TIPS VOOR WINDOWS 7.
Windows opruimen.
Twee belangrijke hulpprogramma's die in elke Windows-versie
voorkomen zijn Schijfopruiming en Schijfdefragmentatie. Deze
programma's zorgen dat overbodige bestanden verwijderd worden en dat de gegevens op de harde schijf netjes worden geordend.
Harde schijf opruimen.
Tijdens het werken op de computer worden op de achtergrond
allerlei gegevens opgeslagen en veranderd. Op den duur kunnen
deze gegevens de harde schijf vervuilen, waardoor de computer
trager gaat werken.
Maak de harde schijf schoon als de computer traag is.
Ga naar Start, Alle programma's, Bureauaccessoires, Systeemwerkset en Schijfopruiming. Het programma start automatisch als u een enkele harde schijf hebt. Hebt u er meer, dan
ziet u een klein venster met de naam Schijfopruiming. Daarin
staat standaard de harde schijf C geselecteerd. Als u een andere
schijf wilt opruimen, klik dan op het zwarte driehoekje en selecteer de gewenste schijf. Klik dan op OK.
De computer zoekt naar overbodige bestanden. Dit kan enkele
minuten in beslag nemen. De bestanden worden getoond in een
lijstje. De bestanden die zonder problemen kunnen worden verwijderd, staan al aangevinkt. Klik op OK om ze te verwijderen.
Defragmenteren.
Op de harde schijf worden al uw programma's en bestanden opgeslagen. Om de programma's en bestanden op te slaan, zoekt
de computer lege plekjes op de harde schijf. De computer verspreidt de gegevens over die lege plekjes. Programma's en bestanden worden dus, zoals dat heet, gefragmenteerd. Als een
programma of bestand over teveel lege plekjes is verspreid,
moet de computer de informatie bij al die plekjes ophalen voordat het programma of het bestand geopend wordt. Dit zorgt voor
een langzamere computer. De oplossing is defragmenteren.
Windows 7 voert wekelijks automatisch schijfdefragmentatie uit.
Het kan geen kwaad dit zelf een keer extra te doen wanneer u
handmatig veel software en bestanden hebt verwijderd.
De CalCuluS september / oktober 2016
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Pc Decrapifier.
PC en laptopfabrikanten leveren nieuwe
hardware nog altijd met heel veel rotzooi
voorgeïnstalleerd. Probeerversies van McAfee, Norton en Microsoft Office, en natuurlijk
eigen software van de fabrikant die de pc
vertraagt en niet per se nuttig is. Met het
programma PC Decrapifier maak je in een
keer korte metten met dit soort software. PC
Decrapifier scant je laptop of pc, identificeert
de geïnstalleerde crapware en verwijdert het.
Na het downloaden klik je op Analyze, waarna je computermodel wordt geïdentificeerd en de geïnstalleerde crapware zichtbaar
is in de lijst. Bij Recommended staat de software die aanbevolen wordt om weg te halen. Je vinkt alles wat je weg wilt hebben
aan, klikt op Remove Selected en daarna op Begin Removal
Now om de software definitief van je nieuwe pc of laptop te verwijderen. Na een herstart kun je aan de slag met een stuk schoner apparaat.
Unchecky.
Unchecky is een klein programmaatje met maar
één taak, automatisch vinkjes uitzetten. Als je
een gratis programma installeert, wordt hierbij
vaak extra software meegeleverd, zoals werkbalken, een zoekmachine die als standaard wordt
ingesteld of andere nare software die advertenties
toont. Zulke software is ongewenst en kan een
beveiligingsrisico vormen. De remedie is simpel,
het vinkje weghalen tijdens de installatie. Soms kijk je daar echter overheen of vergeet je het simpelweg. Unchecky voorkomt
zulke foutjes en zorgt ervoor dat alle vinkjes in een installatie
standaard uitgevinkt zijn, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken als je gratis software installeert.
Je download het programma van https://unchecky.com.
Vervolgens klik je op Download en voer je het gedownloade bestand uit. Kies bij Language voor Nederlands en klik op Installeren en daarna op Voltooien. Als je nu iets installeert,
vinkt Unchecky eventuele aanbiedingen vanzelf uit. Je kunt zien
waartegen je beschermd bent door in het systeemvak op het
Unchecky-icoon te klikken en te kiezen voor Activiteiten-log.
De CalCuluS september / oktober 2016
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Gebeld worden kost 0,01 euro extra en sms'en 0,02 euro extra.
Mocht het zo zijn dat de kosten voor data buiten uw bundel of
abonnement flink oplopen dan krijgt u, wanneer de grens van
60,50 euro wordt bereikt, een melding en wordt uw mobiele data
afgesneden. U kunt eventueel de blokkering opheffen, maat
houd er rekening mee dat dan geen waarschuwingen meer zullen
volgen.
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. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik met de rechter muisknop op het bestand. Kies in
het menu voor de optie Kopiëren naar. Je ziet nu dat er veel
meer opties beschikbaar zijn, waaronder de Downloads map en
OneDrive. Kies de gewenste optie in de lijst.
Emoji of Smileys.
Op je smartphone en tablet heb je een speciaal toetsenbord met
smileys en andere grappige afbeeldingen. Windows 10 heeft ook
zo'n toetsenbord ingebouwd. Klik met de rechter muisknop op de
taakbalk. Klik in het menu op Schermtoetsenbordknop weergeven. Wanneer je een smiley wilt toevoegen in een tekst, klik
je op het toetsenbordsymbool dat in het systeemvak van de
computer is verschenen. In het toetsenbord klik je vervolgens op
de afbeelding met de smiley. Je krijgt nu de keuze uit verschillende figuurtjes. Typ vervolgens de rest van de tekst op je normale toetsenbord. Windows schakelt dan het beeldschermtoetsenbord automatisch uit.
Oude profielfoto wissen.
In Windows 10 kun je een eigen profielfoto instellen. Wanneer je
de afbeeldingen gaat wijzigen, zie je dat een aantal van de vorige profielfoto's er nog naast staan. Windows 10 toont in de accountinstellingen niet alleen je huidige profielfoto, maar ook al je
oude foto's. Als je die oude foto's niet meer gebruikt, kun je ze
net zo goed wissen. Typ in het zoekvak op de taakbalk de tekst
%appdata% en druk op Enter. Ga daarna naar Microsoft,
Windows en Accountafbeeldingen. In deze map staan alle
afbeeldingen die je ooit als profielfoto hebt ingesteld. Verwijder
de foto's die je niet meer gebruikt.
De CalCuluS september / oktober 2016
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Opmerking: Tegenwoordig zijn er ook SSD-schijven. Deze schijven hoeven niet gedefragmenteerd te worden. Het hulpprogramma herkent zo'n schijf en zal deze met rust laten. Dus zorg dat u
hem niet zelf selecteert.
Herstelpunt.
Andere acties die vaak worden genoemd in verband met onderhoud, zijn het maken van een back-up van uw belangrijke bestanden en het geregeld maken van een herstelpunt. Een backup is een kopie van bestanden zoals tekstdocumenten en foto's.
In geval van computerproblemen kunt u de kopie terugzetten op
de computer indien de originele gegevens verloren zijn gegaan.
Een back-up moet daarom nooit op de computer zelf worden opgeslagen maar altijd op een extern opslagapparaat, zoals een
losse harde schijf, een USB-stick of een dvd of cd-rom.
Een herstelpunt is een registratie van welke programma's u allemaal op de pc hebt staan op een bepaald moment. Wie nieuwe
software installeert, doet er goed aan van tevoren een herstelpunt te maken. Als er later problemen optreden dan kunt u de
computer terugzetten naar het moment van het herstelpunt. In
een herstelpunt worden zaken als e-mails en persoonlijke documenten niet opgenomen, vandaar dat een aanvullende back-up
ook nodig is. Een herstelpunt maakt u via Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Systeemherstel. Het terugzetten van een herstelpunt kan op meerdere manieren. Als uw computer nog correct opstart, doet u dat gewoon
vanuit Windows. Klik op Start, Configuratiescherm. Klik op
Systeem en beveiliging (ziet u dit niet staan, klik dan eerst
rechtsboven achter Weergeven op op Categorie). Klik op Systeem, Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Systeembeveiliging. Klik op Systeemherstel. Klik op Volgende en (indien aanwezig) op Meer herstelpunten weergeven.
Windows toont de laatste systeemherstelpunten. Bij elk herstelpunt vindt u de datum/tijd en omschrijving. Klik op het herstelpunt dat u wilt terugzetten. Klik op Zoeken naar programma's
die worden beïnvloed. Windows geeft aan wat de gevolgen
zijn voor uw bestanden als u het gekozen herstelpunt terugzet.
Lees dit scherm goed door. Klik op Sluiten. Bent u er zeker van
dat u het herstelpunt wilt terugzetten? Klik dan op Volgende.
Klik op Voltooien. Klik op Ja. Het systeem wordt herstelt. Dit
kan enige tijd duren.
De CalCuluS september / oktober 2016
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TIPS VOOR WINDOWS 10.
Gedwongen herstarten.
Ook nuttig, maar misschien nog wel veel irritanter, is dat Windows 10 u dwingt om met enige regelmaat de computer te herstarten, zodat de gedownloade updates ook daadwerkelijk geïnstalleerd kunnen worden. Dat is goed, maar het is wel fijn om te
weten wannéér Windows besluit om te herstarten. Gelukkig kunt
u dat heel eenvoudig uitvinden, namelijk door in het menu Start
te klikken op Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Windows update, Geavanceerde opties. In het venster dat verschijnt ziet u bovenin de optie Bepalen hoe updates worden
geïnstalleerd. Deze optie staat standaard ingesteld op Automatisch, maar u kunt kiezen voor Melding om opnieuw opstarten te plannen. Wanneer u voor deze optie kiest, geeft
Windows aan wanneer het een herstart gepland heeft, en kunt u
deze datum en tijd aanpassen aan uw wensen/behoeften.
Apps in menu Start.
We zijn blij met het feit dat het menu Start weer in volle glorie
terug is in Windows 10, inclusief de mogelijkheid om te klikken
op Alle apps, linksonder in het menu. Het enige nadeel van dit
menu is dat het nogal een scrolfeestje wordt wanneer u heel veel
programma's hebt geïnstalleerd en u net dat ene programma
nodig hebt dat met de letter Z begint. Gelukkig kan dat efficiënter. De programma's zijn gesorteerd op alfabet en wanneer er
een nieuwe letter aanbreekt, dan staat die letter in het groot boven de programmanamen. Wanneer u nu op zo'n letter klikt, dan
zoomt het menu uit en ziet u alle letters in het alfabet. U hoeft
dan alleen nog maar op de beginletter van het programma van
uw keuze te klikken om het programma tevoorschijn te toveren.
PDF in Edge.
Werd Windows 8 nog geleverd met een zeer degelijk ingebouwd
programma voor het lezen van pdf, in Windows 10 heeft Microsoft besloten om dit programma achterwege te laten. Dat is heel
jammer, want dat betekend dat pdf's nu standaard worden geopend in Edge en hoe enthousiast we ook zijn over een browser,
een goed programma voor het lezen van pdf's is het absoluut
niet. Nog frustrerender is het als u al een programma geïnstalleerd hebt voor het lezen van pdf's zoals Adobe Reader en
De CalCuluS september / oktober 2016
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Kopieerapparaat.
Soms zie je nog wel eens een kopieerapparaat bij de supermarkt, maar ze worden steeds zeldzamer omdat mensen zelf
hun kopietjes kunnen maken. Met een All-in-One printer is dat
natuurlijk eenvoudig, maar met een losse printer en scanner is
speciale software vereist en die wordt niet altijd meegeleverd.
Gelukkig is er iCopy. Hiermee verandert u elke printer en scanner in een kopieerapparaat. U kunt kiezen voor kopiëren in kleur
of zwartwit en het programma kan meerdere pagina's tegelijk
verwerken. Wilt u niet uitvoeren naar een printer dan kunt u ook
afbeelding of pdf kiezen.
Downloaden op: http://icopy.sourceforge.net/download/
De grootste datavreters.
Een goede manier om te voorkomen dat er een enorme aanslag
wordt gepleegd op uw data tegoed is de grootste dataverbruikers in kaart te brengen en eventueel aan de ketting leggen.
Onderstaande zijn meestal de grootste boosdoeners.
YouTube en andere apps die video streamen staan meestal op de
eerste plaats. En ook Facebook hoort daar sinds kort bij, want
Facebook speelt, tenzij anders ingesteld, in de app video's op de
tijdlijn af. Ook de app van uw kabelaar waarmee u in het buitenland lekker Nederlandse tv kunt bekijken is een echte datavreter. Mijden dus of alleen via wifi.
Apps voor het streamen van audio zoals Spotify en beluisteren
van internetradio staan op de tweede plek. Dit kost al snel een
paar Mb per minuut. Beter is het om uw muziekcollectie op uw
smartphone of tablet te zetten voordat u op reis gaat.
Instant Messing apps zoals WhatsApp, mailprogramma's en
browsers staan vaak op de derde plek. Dat heeft alles te maken
met plaatjes en eventuele bijlagen die meegestuurd worden. De
vakantiefoto's via WhatsApp delen terwijl mobiel internet aan
staat kost veel data, net als het ophalen van mail met grote bijlagen. En ook een half uurtje browsen kan aardig in de papieren
lopen.
Hoe zat het ook alweer met de tarieven in Europa? In het kort
komt het erop neer dat de mobiele providers de voorheen torenhoge tarieven afbouwen en dat u vanaf juli 2017 binnen Europa
hetzelfde betaald voor bellen, gebeld worden, sms'en en internet
als thuis. Momenteel betaalt u nog een toeslag. Voor bellen en
internetten is dat het thuistarief + 0,06 euro minuut/MB.
De CalCuluS september / oktober 2016
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TIPS.
Draadloos profiel verwijderen.
Wilt u vermijden dat uw laptop zich automatisch met een draadloos netwerk verbindt waarmee het eerder een connectie heeft
opgezet, dan kunt u het best het bijbehorende wlan-profiel verwijderen, dat kan overigens ook wanneer u op dat moment niet
met dat netwerk bent verbonden. Dat doet u als volgt. Zoek
naar Opdrachtprompt, klik dit commando met de rechtermuisknop aan en kies Als administrator uitvoeren. Voer nu de volgende opdracht uit, netsh wlan show profiles. U krijgt een
overzicht van de draadloze profielen. Noteer de naam ven het
gewraakte profiel en tik dan het volgende commando in, netsh
wlan delete profile name="<naam_van_profiel>" (waarbij
u uiteraard de juiste naam tussen de aanhalingstekens plaatst.
Kolom splitsen in Excel.
Stel, u hebt in Excel een kolom voor de postcode en de gemeente gemaakt, maar bij nader inzien wilt u die gegevens graag in
aparte kolommen zetten. In Excel is het echter niet zo moeilijk
om gegevens binnen een kolom op te splitsen in twee kolommen. Klik de kolomletter aan zodat de complete kolom wordt geselecteerd. Open het tabblad gegevens en kies Tekst naar kolommen. Vink de optie Gescheiden aan, druk op Volgende,
plaats een vinkje bij het gewenste scheidingsteken (Tab, Puntkomma, Komma, Spatie of een zelf te bepalen teken), bevestig
met Volgende, geef het gewenste gegevenstype voor elke geselecteerde kolom aan en rond af met Voltooien.
Gratis WIFi Hotspots.
U bent ergens onderweg en u hebt internet nodig. U hebt wel
een 3g- of 4g-verbinding, maar u wilt toch liever gratis wifi.
Stem uw mobiele apparaat dan af op getwi.fi. Even later verschijnt er een wereldkaart die u kunt verplaatsen en waar u op kunt inzoomen, de beschikbare hotspots komen dan in beeld. Er is echter
ook een prima zoekfunctie beschikbaar, vult u
daar de naam van de (straat en) stad in, dan
krijgt u een lijst van hotspots met de afstanden. Even aantikken zo'n hotspot en Google
Maps tekent voor u de (wandel) route naar de locatie uit.
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Microsoft heeft bij de upgrade naar Windows 10 de pdf's doodleuk aan Edge gekoppeld. Om ervoor te zorgen dat pdf's voortaan weer gewoon met het programma van uw keuze geopend
worden, gaat u naar het venster Uw standaard programma's
instellen in het Configuratiescherm. Daar klikt u op het programma waarmee u de pdf's voortaan wilt openen en daarna op
Selecteren wat standaard met dit programma wordt geopend. U
kunt nu aangeven welke bestanden u voortaan met het programma van uw keuze wilt laten openen.
Actiecentrum.
Her pareltje van Windows 10 is misschien toch wel het actiecentrum, op te roepen via het pictogram in het systeemvak of de
toetsencombinatie Windowstoets+A. Het rekent definitief af
met allerlei meldingen/notificatievensters die we vroeger aan de
lopende band voor onze kiezen kregen. En het bevat handige en
snelle acties, waaronder de optie Stilletijd waarmee we zelfs
geheel ongestoord kunnen doorwerken. Het is bovendien via Instellingen, Systeem, Meldingen en acties helemaal naar
wens te configureren waarbij zelfs per applicatie kan worden
aangevinkt of meldingen wel of niet mogen doorkomen. Onze
complimenten, hier is echt over nagedacht. Ook niet onbelangrijk is het systeemvak helemaal rechtsonder waarin we eindelijk
zelf kunnen bepalen welke pictogramman een plek op de taakbalk verdienen en welke uit het zicht blijven. Al met al zorgen
deze verbeteringen voor veel meer rust in de tent.
Programma kan niet worden geïnstalleerd.
Bij de upgrade naar Windows 10 worden je programma's automatisch overgezet, zodat je direct verder kunt werken. Dit gaat
helaas niet altijd goed, sommige programma's gaan verloren bij
de upgrade naar Windows 10. Je kunt deze programma's, mits
ze geschikt zijn voor Windows 10 natuurlijk, na de upgrade opnieuw installeren. Zorg dus dat je de installatiebestanden bij de
hand hebt, of dat je weet waar je ze kunt downloaden.
Bijna alle programma's die goed werken onder Windows 7 of 8.1
doen het ook goed in combinatie met Windows 10.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zeker als je van sommige programma's nog een oudere versie gebruikt. Mocht een programma onder Windows 10 toch problemen opleveren, probeer dan
de compatibiliteitsmodus.
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Klik met de rechter muisknop op het pictogram van het programma en kies voor Eigenschappen. Soms ontbreekt deze
optie, maar zie je in het uitvalmenu nogmaals het pictogram van
het programma. Klik hier dan weer op met de rechter muisknop,
nu verschijnt de optie alsnog. In sommige van het startmenu
verschijnt de optie niet, kies dan voor Meer en Bestandslocatie openen. Je ziet nu de oorspronkelijke snelkoppeling in de
Verkenner, hier kun je alsnog met de rechtermuisknop op het
programma klikken en Eigenschappen kiezen. Klik op de knop
Probleemoplosser voor compatibiliteit uitvoeren en volg de
stappen op het scherm. Mocht dit het probleem nog niet oplossen, zet dan een vinkje voor Compatibiliteitsmodus en kies in
het menu voor de versie van Windows waarbij het programma
wel werkte. Klik op Toepassen en kijk of het programma nu wel
werkt.
TIP. Als je oudere programma's gebruikt die je niet wilt updaten
naar een nieuwe versie, controleer dan vooraf of deze programma's goed werken met Windows 10. Zoeken op Google naar de
naam van het programma en Windows 10 is vaak voldoende om
een antwoord te krijgen.
Apparaat werkt niet meer.
Net als oudere programma's zijn soms ook oudere apparaten
een probleem. Dit kunnen apparaten zijn die op je pc zijn aangesloten, zoals een printer of scanner. Maar ook interne apparaten,
zoals een grafische kaart, zijn niet altijd geschikt voor Windows
10. Voor oudere apparaten is niet altijd een stuurprogramma
voor Windows 10 beschikbaar. Om dit te controleren surf je naar
de website van de fabrikant en zoek je naar een kopje als support, ondersteuning, drivers, stuurprogramma's of downloads. Als er geen stuurprogramma is voor Windows 10, kun je
proberen om de versie voor Windows 8.1, 8 of 7 te gebruiken.
Omdat deze Windows versies technisch op elkaar lijken, werkt
dit vaak prima. Eventueel gebruik je voor het installeren van het
stuurprogramma de compatibiliteitsmodus (zie vorige tip). Zorg
dat alle apparaten, zoals printers en scanners, zijn aangesloten
en ingeschakeld wanneer je met de update van Windows 10 begint. Het installatie programma kan de apparaten dan zien en
wanneer er problemen bekend zijn wordt je daarvan op de hoogte gesteld nog voordat de installatie van Windows 10 is begonnen.
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Opslaglocatie Apps wijzigen.
In Windows worden nieuwe apps standaard geïnstalleerd op de C
schijf waar ook de Windows installatie op staat. Bij sommige pc's
heeft deze schijf maar een beperkte hoeveelheid ruimte en is de
schijf snel vol als je veel apps binnenhaalt.
Je kunt de standaardlocatie echter vrij eenvoudig wijzigen.
Open het startmenu en klik op Instellingen. Kies in het volgende scherm voor Systeem. In het kader links klik je vervolgens
op Opslag. Onder Nieuwe apps worden opgeslagen op selecteer je de schijf waarop de apps voortaan moeten worden opgeslagen. Je kunt hier alleen de schijfletter kiezen, je kunt geen
mappen aangeven. Pas eventueel naar wens de overige opslaglocaties eronder ook aan. Wanneer je de schijf hebt aangepast
klik je op de knop Toepassen ernaast om de gemaakte instellingen te bevestigen.
Wachtwoorden in Edge opslaan.
Net als Chrome en andere browsers heeft Edge een ingebouwde
wachtwoordmanager. Hiermee kun je eenvoudig al je inloggegevens opslaan en beheren.
Start Edge en klik in de rechter bovenhoek van de browser op de
drie puntjes (Meer). In het menu kies je voor Instellingen.
Scrol omlaag en klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Onder Privacy en services klik je op Mijn opgeslagen
wachtwoorden beheren. Je ziet alle
websites waarvoor je wachtwoorden hebt
opgeslagen. Met een klik op het kruisje
wis je een wachtwoord.
Handmatig apps updaten.
Normaliter installeert Windows 10 op eigen houtje updates van apps zodra deze beschikbaar zijn. Het is
ook mogelijk om handmatig naar app-updates te zoeken en ze
vervolgens te installeren. In het startmenu open je het onderdeel Store. Bovenaan zie je de avatar van je Microsoft-account
staan. Klik daarop en navigeer naar Instellingen. Onder de optie Apps automatisch bijwerken zet je de schakelaar op Uit.
Klik nogmaals op de avatar en kies voor Downloads en updates. Via Controleren op updates bekijk je eenvoudig of er
nieuwe versies zijn. Klik op Alles bijwerken om de gevonden
updates te installeren.
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