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Krachttoer
Goed een half jaar geleden was dit de titel van de
eerste vernieuwde Clickx. Een inspirerend blad over
onze digitale leefwereld waar veel noest werk en
pure toewijding aan vooraf was gegaan. Een
magazine waar we trots op zijn, en dat we graag
met zoveel mogelijk mensen willen delen.
Maar nog niet iedereen kent Clickx. Tijd dus om de
koe bij de spreekwoordelijke hoorns te vatten. Het
resultaat is deze Clickx ‘Best Of’, boordevol artikels
die de redactieleden persoonlijk selecteerden uit
de voorbije Clickx-nummers.
Deze digitale ‘Best Of’ is alvast een
uit de kluiten gewassen smaakmaker
– die je hopelijk goesting doet
krijgen in meer. En als dat lukt, is
onze volgende krachttoer een feit.

David Vanlaer, Hoofdredacteur
davidv@clickx.be
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op vrouwenjacht
Dagelijks loggen honderdduizenden Belgen in op één van de vele datingsites.
Big business, dus daar wilden wij meer van weten.
op pad met de cyberpolitie
Computercriminaliteit is een spel zonder grenzen, maar de Belgische Federal
Computer Crime Unit laat zich niet doen.
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Losse tests
iPod Nano, Acronis True Image ‘11, Parrot AR. Drone, Sony Bloggie Touch,
Tomtom Go Live, Harman Kardon SoundSticks III
schermen met beelden
Tien breedbeeldschermen strijden voor het betere kijkplezier.
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tablets: hip of hype?
IPad-eigenaars genieten voorlopig nog de status van stoefers, maar ons lijkt het
maar een kwestie van tijd voor we allemaal met zo’n ding rondlopen.
Dertig keer beter
Wekelijks botsen wij wel op een stukje Windows dat praktischer, mooier of
gewoon beter had gekund. Een overzicht van onze 30 favoriete gratis applicaties die je helpen om meer uit Windows te halen.

KoopgiDs
84

De interessantste producten van het moment, van schermen en camera’s tot
muizen en gps-toestellen.

10 tips

Valse anti-malware herkennen?
Tien tips om de echte antivirusprogramma’s te onderscheiden van de valse.
103 Fun met filmpjes
Omdat wij vinden dat elk excuus goed is om naar YouTube te surfen.
69
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Je systeem zwaar geïnfecteerd? Blijf kalm, trek de internetkabel uit en blader
snel naar pagina 62.
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Verhuis eens een mailbox
E-mails en contacts van Outlook Express verkassen naar Windows Live Mail of
Outlook 2007 doe je zo.
Zappen in de file
Muurvast in het verkeer en vergeten je digicorder in te stellen? Geen probleem
met Yelo TV.
soluto
Je computer start op met de snelheid van een bejaarde schildpad? Soluto helpt
opstartprocessen elimineren.
portret met pit
Geef een gezicht meer smoel met Photoshop Elements.
presenteren zonder dia’s
Met Prezi heb je geen georganiseerd brein nodig om een flitsende spreekbeurt
in elkaar te boksen.
Verberg je wilde foto’s
De baas hoeft je wilde weekenduitspattingen niet te zien? Stop je Facebookcontacts in lijsten met telkens andere privacyinstellingen.

48 Doe het met stijl(en)
Met deze trucjes en tools zijn je rapporten en scripties een pak sneller klaar.
51 Malwarebytes anti-Malware
Scannen op malware? De jacht is geopend!
52 Broederlijk printen
Twee desktops, één laptop en maar één USB-printer in huis? Broederlijk printen
doe je zo.
54 Bellen zonder betalen
In het buitenland en de heimwee knaagt? Bel budgetvriendelijk naar het thuisfront met Skype.
57 online parking
Bestanden online toegankelijk maken? Dump ze in Dropbox.
59 alles op zijn plaats
Een eigen bureaublad voor elk programma? Laat dat maar over aan Mac
Spaces.

BRieVen
71

hardnekkig computerprobleem? op zoek naar een handig tooltje?
Clickx lost het op.

Hints, tips & DownLoaDs
75

Acht pagina’s hints & tips, handig verdeeld in categorieën.
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De Sweex MP600-reeks is
verkrijgbaar in maar liefst tien
verschillende kleuren.

NaNo-klooN voor geen geld
www.sweex.com

De selectie van Els
Huiskamergenot
www.msi.com

Dan denk je net dat het na desktops, laptops, netbooks en tablets wel
een beetje genoeg is geweest met die verschillende soorten computers, en dan komt MSI nog eens met een ouwe getrouwe aandraven.
De Wind Top AE2240 is een zogeheten ‘alles-in-één’ pc, wat betekent
dat je buiten scherm, muis en toetsenbord geen aparte bak onder je
bureau moet wegmoffelen.
Deze MSI lijkt vooral gemaakt als huiskamer-pc. Hij is uitgevoerd in
stijlvol wit, en uitgerust met multitouch software. Een aantal programma’s, zoals Easy viewer en YouPaint, kan je dus met je vingers
bedienen. En een simpel programmaatje om speciale effecten aan je
webcam toe te voegen, zal je kinderen uren zoet houden.
De Wind Top AE2240 laat zich makkelijk inschakelen als multimediapc. Op het 21,5 inch breedbeeldscherm kan je al eens een filmpje
meepikken, en de speakers zorgen voor virtueel surroundgeluid.
Via HDMI-out en vga-in aansluitingen kan je er allerlei multimediaapparaten aan hangen, en hij heeft ook zes USB-poorten, een geïntegreerde dvd-brander en een 6-in-1-kaartlezer aan boord.
De Intel Pentium P6100-processor is een stevig beestje, maar een
zware game-pc zal hij nooit worden. Hij krijgt twee tot vier gigabyte
geheugen mee en op de harde schijf kan je 640 gigabyte aan data
kwijt. Om te bewijzen dat het een desktop is, weegt de Wind Top meer
dan acht kilogram. Het scherm meet 55,4 bij 40,3 cm, en past dus mooi
op je bureau. Je vindt de Wind Top AE2240 in de winkel vanaf € 769.

Volg die Hond!
www.garmin.be

De controlefreak in jou wil graag weten waar je huisdieren
of bagage uithangen? Gps-maker Garmin komt met een
trackingtoestel waarmee je op elk moment goederen of
mensen kan lokaliseren. De GTU 10 is een klein apparaatje
van zo’n vijftig gram dat je bijvoorbeeld aan de rugzak van
je kind of de halsband van je hond kan bevestigen. Helaas
is het ding iets te groot om ongemerkt aan je schoonmoeder te hangen.
Log je nu met de computer of een smartphone in op de site
van Garmin Tracker, dan kan je de positie van het toestel
zien op de kaart. Leuk is ook dat je een ‘veiligheidszone’
kan afbakenen. Als het toestel buiten die zone komt, krijg
je onmiddellijk een mailtje of sms, en weet je meteen dat
je viervoeter op avontuur is.
Die big brothercontrole kost je wel een aardige duit. Een
trackingtoestel vind je voor € 199 en elk jaar moet je je
abonnement op de trackingsite verlengen voor € 49,99.EB

of de geolokalisering fijn
genoeg is om je autosleutels
te vinden, kunnen we niet
bevestigen.

Het scherm
van de Wind
Top aE2240
zal niet misstaan op je
bureau.

5

Het is geen geheim waar Sweex de inspiratie haalde voor z’n nieuwe Optimuo
MP600-mediaspelertje. Het ding lijkt als twee druppels water op de iPod nano.
Twee essentiële verschillen: de prijs en het scherm. De Sweex MP600 kost
€ 39,95 (4 GB) en is dus € 120 goedkoper dan de iPod nano (8 GB). Het scherm
van de MP600 is 1,8 inch groot met een resolutie van 160 x 128, terwijl de iPod
nano 240 x 240 pixels toont op 1,54 inch en dus veel scherper zal zijn. De Sweex
MP600 heeft ook geen multitouch; je bedient hem gewoon met knoppen aan
de bovenkant. Dankzij de clip aan de achterkant kan je het spelertje makkelijk
aan je broek hangen en met een microSD-kaartje breid je de opslagruimte uit. In
tegenstelling tot de iPod nano kan de MP600 wel foto’s en video’s afspelen, al is
het maar de vraag hoe dat er uitziet op zo’n klein schermpje.FM
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all-in-one gaat iNcogNiTo
www.lexmark.be

Genesis is na een groep met Phil Collins en een boek uit de Torah en de Bijbel nu ook een
printer, en wel een van Lexmark. De Genesis S815 is een futuristisch ogende all-in-one
die vooral prat gaat op zijn snelle Flash Scan technologie, waarmee een pagina binnen
drie seconden wordt gescand. Alle functies van de Genesis zijn te bedienen met het 11
cm grote kleurenaanraakscherm, waar je ook een voorbeeld van het ingescande document
op te zien krijgt. Je kan de printer via USB op je computer aansluiten of hem draadloos
in je netwerk hangen. Per minuut zou hij 33 zwart-witpagina’s kunnen produceren of 30
bladzijden in kleur. Voor deze futuristische alleskunner betaal je wel een stevige prijs: de
Genesis S815 kost maar liefst € 399. FM

Vergis je niet: dit is wel degelijk een all-in-one printer.

ook verkrijgbaar
in zwart, blauw
of titanium.

REcHTHoEkigE camkubus
www.trust.com

Liever een opvallende dan een sobere webcam om te
chatten of te Skypen? Dan is de Cuby van Trust alvast een
optie. Het vrolijke blokje bevat een ingebouwde microfoon,
en met de zelfstellende klem bevestig je hem op elk type
scherm. De Cuby is verkrijgbaar in blauw of zwart. De Cuby
Webcam Pro (what’s in a name?), uitgerust met een 1,3
megapixelcamera, komt in de kleuren Titanium en Pearl
White. Voor de prijs hoef je het alvast niet te laten, want
de Cuby kost maar € 12,99, terwijl de Pro-versie € 21,99
moet opbrengen. Een paar lange telefoontjes naar je tante
in de States vervangen door een Skype-sessie, en je hebt
de aankoop zo terugverdiend.BB

drie keer 3D
www.sony.be

sony stelt een drietal camera’s voor met een
nieuwe cmos-beeldsensor (16 miljoen pixels).
die kunnen filmen in Full Hd, en dankzij
de Dual Rec-modus kan je een foto maken
zonder de video-opname te onderbreken. Het
opmerkelijkste is echter dat ze in 3d kunnen
fotograferen, hoewel ze slechts één objectief
bevatten. in de 3d Still Image-modus maakt de
camera twee opeenvolgende opnames met
verschillende scherpstelling, en creëert daarmee de illusie van diepte. rest je alleen nog
de keuze tussen de waterdichte tX10 (€ 350),
de HX7v met ingebouwde gps (richtprijs nog
niet gekend) en de stijlvolle WX7 met 25mm
groothoekobjectief (€ 240). ED

de sony WX7: compact,
supergevoelig en verkrijgbaar in vijf kleuren.
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vlotte VooRzET
www.olympus.be

RETRo joySTick
voor de iPad
www.tenonedesign.com

Touchscreens zijn leuk, maar worden niet door elke
enthousiaste gamer met liefde omarmd. Het gevoel van
een fysieke joystick om je bewegingen te controleren,
dat kan niets evenaren. Het bedrijf TenOneDesign brengt
met de Fling nu een ingenieuze oplossing. Met behulp van
een paar zuignapjes kan je een fysieke controller op het
touchscreen van je iPad plakken, net op de plek waar in
de games de virtuele controller zit. Fling kan je nu online
kopen in de kleuren Ice, Ninja of Ultraviolet voor $ 19,95,
of in een duopack voor $ 29,95. Valt nog enigszins mee,
tot je de verzendkosten van $ 25 dollar ziet. DV

Met de PEN E-PL2 (€ 649) lanceert Olympus de opvolger
voor de PEN E-PL1. De beeldsensor van deze compacte
systeemcamera blijft hetzelfde: zo’n 12 miljoen pixels. Het
scherm is groter (3 inch diagonaal tegenover 2,7 inch) en
ook de gevoeligheid verdubbelt van ISO 3.200 naar ISO
6.400. Verder kreeg de meegeleverde 14-42mm kitlens
een update, waardoor de autofocus vlotjes een versnelling
hoger schakelt. Er zijn drie voorzetlenzen voor dit objectief:
een groothoeklens, een visooglens en een macrolens. ED

De E-Pl2 kan je
gebruiken met drie
voorzetlenzen van
olympus.

Met de Fling joysticks op de iPad
ben je dodelijk accuraat in games.

iPHoNE vogelen
www.i-customs.nl

Als ik eerlijk moet zijn, is het spel Angry Birds zowat het
enige waarvoor ik een tablet of iPod touch tegenwoordig
gebruik. Voor mensen die daar eveneens voor uit willen
komen, komt i-Customs met cases voor de iPhone 4
en iPod touch 4G, uitgerust met de karaktertjes uit het
populaire spel. De cases klik je over de achterkant van je
toestel, en ze komen in drie versies: een gele en een rode
met boze vogels op, en een groene met een varken. Een
case kost € 24, 95 en je kan ze bestellen op de website
van i-Customs. EB

Uitkomen voor je verslaving is de eerste stap.
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Deze nieuwe SMX-F50 is een nononsense videocamera voor het
hele gezin aan een lage prijs.

natuurPRoDUcT
http://be.fujitsu.com/

Dat ze bij Fujitsu wel kaas gegeten hebben van ecovriendelijke productontwikkeling, bewijst de nieuwste muis in
hun gamma. De Mouse M440 ECO (€ 19) wordt gemaakt
van 100% recycleerbare kunststofvervangers (Arboform
en Biograde) en is daarmee ‘s werelds eerste biologisch
afbreekbare computermuis. Het ECO-model ziet eruit als
een normale kunststof muis, bevat een scrollwiel en is
erg nauwkeurig dankzij een 1000 dpi optische sensor.
Ligt comfortabel in de hand dankzij het elastische
Biograde-laagje, en is zowel geschikt voor links- als
rechtshandigen. SH

loW bUDgET Filmer
www.samsung.be

In een tijd waarin fabrikanten goochelen met pixels, resoluties en 3D-snufjes, brengt Samsung een no-nonsense
videocamera uit voor een lage prijs. De SMX-F50 kan een
dikke 6 uur aan videomateriaal schieten, en met een zoombereik van 65x kan je letterlijk de neusharen van opa tellen. Samsung voorziet het toestel ook van een functie om
muziek te dempen en stemmen beter hoorbaar te maken.
De maximum beeldresolutie bedraagt 720 x 480 pixels.
Geen HD-video dus, maar hierdoor is het toestel wel erg
goedkoop. De Samsung SMX-F50 kost een mooie 199 euro
en ligt vanaf nu in de winkel op je te wachten. DV

Fujitsu introduceert
‘s werelds eerste
biologisch afbreekbare computermuis.

Plank met PRETENTiE
www.finite-elemente.de

Functioneel en toch elegant: zo omschrijft fabrikant Finite Elemente
de Hohrizontal 51. Deze zogenaamde soundboard dubbelt als wandplank en hifi-installatie. Verwerkt in het design zit niet alleen een
docking station voor je iPod en iPhone, maar ook aansluitingen voor
je tv, laptop en mp3-speler. Een multimediale plank dus, die belooft
een lust voor oog en oor te zijn. Nu willen we best geloven dat deze
‘dock-aan-de-wand’ de kamer kan vullen met flink wat decibels. En
ook de full connectivity met de afstandsbediening is netjes. Waar
wij moeite mee hebben, is het prijskaartje van € 500. Dan mag het
er allemaal nog geïntegreerd en stijlvol uitzien, het is en blijft een
plank met pretentie. Ook al is ze verkrijgbaar in zes uitvoeringen en
belastbaar tot 25 kilogram. SH

Deze muzikale soundboard
belooft de ultieme geluidservaring. Don’t they all …
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Eind maart
lanceert Nintendo
de 3DS met een
heel arsenaal aan
3D-spelletjes.

draagbare 3D
www.nintendo.be

Of ik er hoofdpijn van krijg, zal ik pas weten als ik hem in handen heb,
maar de Nintendo 3DS, een draagbare spelletjesconsole met 3D-functionaliteit zonder brilletje, is vanaf 25 maart verkrijgbaar in Europa. Bij
die lancering kan je meteen kiezen uit minstens 25 spelletjes voor het
nieuwe toestel. Daaronder zit bijvoorbeeld een remake van Zelda: Ocarina of Time. Maar er komt ook een nieuwe Paper Mario en 3D-versies
van enkele oude GameBoy-klassiekers. Bestaande DS-spelletjes kan je
trouwens probleemloos op het nieuwe toestel spelen, zij het uiteraard
zonder 3D. In Amerika zal het toestel zo’n 250 dollar kosten. De prijs
voor Europa is op het moment van schrijven nog niet bekend. EB

oPENgEklaPT
www.nokia.be

In smartphoneland zijn touchscreens tegenwoordig de norm. Maar toch mis ik soms een
fysiek toetsenbord. Nokia brengt eind april –
na ettelijke maanden vertraging – de nieuwe
E7 op de markt. Op papier vooral bedoeld voor
druk doende zakenlui, maar de E7 is eigenlijk
een multimediamachine voor iedereen. Hij
heeft een knap touchscreen, maar je kan hem
ook openschuiven en een fysiek toetsenbordje
gebruiken. Verder zit er een 8 megapixel
camera in en een intern geheugen van
16 GB om al je foto’s, muziek en HD-films op
te stockeren. De E7 draait op het Symbian3besturingssysteem en kost je de lieve som van
599 euro. Voor die prijs mag je kiezen tussen
de ‘dark grey’ of de ‘silver white’ versie. DV

De Nokia E7 heeft killer looks
en technische specificaties,
maar kan het Symbian-besturingssysteem nog op
tegen android en ioS?
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Apple ipod nAno

MediASpeleR

Het gezegde ‘never change a winning team’ is Apple blijkbaar niet bekend. De zesde
versie van de iPod nano lijkt immers in niets meer op zijn voorganger. Niet alleen het
uiterlijk werd compleet verbouwd, er werden ook heel wat functies geschrapt. In ruil
krijg je wel het kleinste multitouchscherm ter wereld.
door
Frederik Meuris

Ik ben op zijn zachtst gezegd geen fan van de
verplichte koppeling met iTunes en de Applespecifieke aansluiting van de iPods, maar de
vorige nano was wel een van de beste compacte
mediaspelers op de markt. Met een haarscherp
scherm van 2,2 inch, het intuïtieve clickwheel
om pijlsnel door de menu’s te bladeren en de ingebouwde camera had hij alles in huis wat je van
zo’n toestel kan wensen. De nieuwe versie gooit
al die troeven echter overboord, als een soort
offer aan de goden van de multitouch.

€ 159 (8 GB), € 189 (16 GB)_www.apple.be
Prachtig scherm, erg mooi, stevige
bevestigingsclip
Lijkt meer op een veredelde Shuffle dan
op zijn voorganger

Waarom multitouch?
Ik begin met een positieve noot: het schermpje (1,54 inch) van de nano staat op hetzelfde
niveau als dat van de iPod Touch en de iPhone
4. Het ziet er erg scherp uit en reageert razendsnel. Door je vinger op een icoontje te houden,
kan je het verplaatsen en zo zelf de menu’s
inrichten. Allemaal heel leuk, maar de multitouch voelt zo … overbodig aan. De nano heeft
immers geen browser aan boord, de spelletjes
werden geschrapt en ook een wekker zit er niet
meer op. Bovendien was de bediening met zo’n
klein scherm veel handiger met het beproefde
clickwheel.
Het vierkante spelertje heeft geen camera meer,
geen luidspreker en kan geen filmpjes meer

De iPod nano is in zeven kleuren verkrijgbaar; een deel van de opbrengst van het rode exemplaar gaat naar het goede doel.
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afspelen. Al is dat op zo’n klein scherm natuurlijk
niet echt nodig. De kalender is verdwenen, net
als de notities. Er zit wel een stappenteller op,
maar dat is een magere troost. Wel een pluspunt:
boven op de speler staan twee volumeknoppen,
zodat je niet in de menu’s moet duiken.
De klank is goed, op voorwaarde dat je zelf een
fatsoenlijke hoofdtelefoon hebt. De meegeleverde
oortjes vind ik zowel qua geluidsweergave als qua
draagcomfort ondermaats. Bovendien staan er
geen bedieningsknoppen op, zodat je het juiste
scherm tevoorschijn moet toveren telkens je de
muziek wil pauzeren of een nummer wil overslaan. Net als de iPod Shuffle beschikt de nano
nu over een stevige clip waarmee je hem aan je
broek kan bevestigen. De batterij gaat ook erg
lang mee, zeker wanneer je het scherm amper
activeert.
Is de nieuwe nano een goede speler? Absoluut.
Mochten de vorige generaties van de nano niet
bestaan hebben, dan zou ik zelfs enthousiast
kunnen worden over deze kleine aanraaksnaak.
Maar het hele multitouchgebeuren is op zo’n
klein spelertje niet meer dan een gimmick, waarvoor jammer genoeg een hoop pluspunten van
het vorige model moesten sneuvelen.

ACRONIS TRUE IMAGE HOME 2011
BACK-UP SOFTWARE

De jaarlijkse update van dit back-uppakket is intussen al even traditioneel als rozen
en pralines met Valentijn. Ook dit jaar is Acronis er in geslaagd om True Image Home
te verbeteren, waardoor het programma nog steeds zowat de meest uitgebreide en
gebruiksvriendelijke reddingstool is.
door
Frederik Meuris

Het hoofdscherm van Acronis True Image Home 2011
wijst je de weg naar de belangrijkste functies en geeft
je een overzicht van je back-upschema’s.
2

1

3

1. De belangrijkste back-upmogelijkheden zijn prominent
aanwezig in de interface, met de iets gedetailleerdere
opties ernaast.
2. Gevorderde gebruikers kunnen op hetzelfde scherm meteen
dieper in de gereedschapskist duiken.
3. In deze lijst krijg je al je huidige en oude back-ups te zien in
chronologische volgorde. Je kan hun belangrijkste instellingen meteen wijzigen, de back-up herhalen of de oude
back-up bekijken.

€ 49,95_www.acronis.nl
Erg compleet en gebruiksvriendelijk
Soms loop je verloren in de interface
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Het verdict
valt de CliCkx-redaCtie voor de baCk-upkunsten van aCronis of vertrouwen ze de
vruChten van hun noeste arbeid dapper
toe aan de ingebouwde mogelijkheden
van hun besturingssysteem?

Een back-uptool is als een airbag: je hoopt er
nooit een nodig te hebben, maar je kan maar
beter zorgen dat je een goeie hebt, mocht het
noodlot toch toeslaan. Windows 7 heeft een redelijk goede back-upassistent ingebouwd, maar
echt veel controle geeft die je niet. Met Acronis
True Image Home 2011 kan je zowat alle details
van de back-up zelf kiezen en aanpassen. Zo is
het bijvoorbeeld mogelijk een simpele back-up te
programmeren van bepaalde mappen of volledige
partities, maar een image van je systeemschijf
kan ook.

rekenkracht van je computer nodig hebt. Bij mij
gebeurde het echter een paar keer dat het icoontje daarna verdween, zodat ik helemaal via de
interface van True Image moest om de Nonstop
Backup terug in te schakelen. De snelkoppeling
naar deze functie werkte meestal ook niet. Trouwens, na een herstart blijft de Nonstop Backup
gepauzeerd, dus je mag zeker niet vergeten om
hem zelf terug in te schakelen. Een optie om de
Nonstop Backup voor een bepaalde periode te
pauzeren zou leuk zijn, al is het natuurlijk de
vraag of dat zo vaak nodig is.

Wizard en scenario’s
Bepalen of de back-up eenmalig is dan wel regelmatig herhaald moet worden, gebeurt in een oogwenk. De Nonstop Backup maakt elke vijf minuten
een incrementele back-up, zodat je na een crash
meteen een erg recente back-up voorhanden
hebt. Weet je zelf niet meteen welke optie voor
jou de beste is, dan loodst True Image Home je
door het proces met een korte en eenvoudige
wizard. Het programma heeft standaard ook
enkele back-upschema’s aan boord voor verschillende gebruiksscenario’s. Tenzij je zelf alle details
wil beheren, hoef je dus zelf geen instellingen te
veranderen.

Meer dan back-uppen alleen
True Image Home 2011 stopt niet bij het nemen
van een back-up. De ingebouwde Time Explorer
geeft je de mogelijkheid om details van elke
back-up te bekijken voor je kiest welke je terugzet. Je krijgt een tijdlijn te zien met al je backups en je kan screenshots bekijken die tonen hoe
je desktop er uitzag op het moment dat de backup gemaakt werd. Erg handig, zeker voor wie veel
back-upt. Of gewoon rommelig is.

De interface van True Image Home werd ook
opgefrist, en wel voor een optimale integratie
binnen Windows 7. Het ziet er gelikt uit, alleen
zijn sommige schermen wat verwarrend ingedeeld
zodra je de gebaande paden van de back-upwizard
verlaat. De nieuwe interface ondersteunt verder
een aantal drag-‘n-drop-mogelijkheden. Zo kan je
bijvoorbeeld een back-uptaak naar je bureaublad
slepen om er een snelkoppeling naar te maken.
Handig voor mensen met een ordelijk bureaublad,
maar zelf blijf ik liever binnen het programma.
Als je een Nonstop Backup hebt lopen, zie je in
het systeemvak een icoontje van Acronis staan.
Door daar met je rechtermuisknop op te klikken, kan je die back-up tijdelijk pauzeren. Dat is
behoorlijk handig op momenten waarop je alle

Ook het vermelden waard: de Try&Decide-functie.
Dat is eigenlijk een sandbox, een veilige omgeving om programma’s in te installeren waarvan je
niet weet of ze zuiver op de graat zijn en tegelijk
een plek waar je naar verdachte websites kan
surfen. Loopt er iets mis, dan sluit je Try&Decide
gewoon af zonder dat je computer schade oploopt. Altijd handig.
Ik heb al verschillende back-uptools versleten,
maar altijd scheelde er wel iets aan, waardoor ik
het back-uppen opgaf en mijn lot in de handen
van de willekeur legde. Windows 7 bracht op dat
vlak een stevige verbetering, maar de ingebouwde
tool mist wat opties en flexibiliteit.
De nieuwste versie van True Image Home biedt
die extra mogelijkheden wel en integreert zichzelf
bovendien naadloos in Windows. Er zijn nog een
paar minpuntjes, maar dat is wellicht omdat ze
anders niets meer hebben om te verbeteren in
True Image 2012.

nee
Acronis is goede software, dat
weet ik uit het verleden. Toch doe
ik mijn back-ups vooral manueel op
externe harde schijven. Schijven,
het meervoud. Ik ga voor de backup van de back-up, kwestie van
Murphy de mond te snoeren.
David, hoofdredacteur Clickx

nee
Ik moet eerlijk toegeven dat ik te
avontuurlijk (of te lui) ben om me
met back-ups bezig te houden. Ik
leef vooral op hoop en het occasionele brandoffer. Die blaren, die
neem ik er wel bij.
Els,redactrice Clickx

nee
Het lot van al mijn bestanden & co
ligt in handen van Time Machine ...
en totnogtoe ben ik nog niet terug
de tijd in moeten gaan om brokken
te lijmen of schade te herstellen
*klopt af op hout*.
Sandy, eindredactrice Clickx

ja
Onlangs een schijfcrash gehad,
en dankzij True Image stond de
back-up in een mum van tijd terug
op mijn pc. Zo goed als alles werkte
als voorheen, en ik moest bijna niks
opnieuw installeren. Bij mij blijft
het staan!
Dian, lay-outster Clickx

Parrot ar.Drone

quaDriKoPter

Een telegeleide quadrikopter die zich door een iPhone laat besturen en feeds van zijn
ingebouwde camera doorstreamt? Echt nuttig is de AR.Drone niet, maar geen man
die daarover klaagt. Ik taxiede naar mijn achtertuin en stuurde het ding fluks over de
koterijen van de buren heen.
door
Ronald Meeus

Het heeft iets van een vliegende schotel, en met
zijn vier propellers blijft de AR.Drone bijna
buitenaards stabiel in de lucht. Tot deze pilootvoor-één-dag zijn duimen over het virtuele besturingspad van zijn iPhone laat glijden. Meteen
zet de quadrikopter een snelle scheervlucht in,
om vervolgens weer de hoogte in te schieten. De
besturing vergt dus een beetje oefening, maar
na een uurtje ben je er mee weg. Op het virtuele
controlepaneel staat overigens een soort paniekknop, die de drone onmiddellijk stabiliseert als
het dreigt mis te gaan. En zelfs als de onvermijdelijke crash zich voordoet: geen paniek. Ik
stuurde de Parrot een paar keer pertinent tegen
de vlakte, maar hij kwam telkens ongehavend uit
de strijd.
harnas om zeep? fix ‘T meT Tape.
De draadloze verbinding via WiFi valt soms weg,
maar herstelt zich keer op keer moeiteloos.
Tijdens een buitenvlucht laat je de piepschuimen
wiekbescherming er best op zitten, ook al breekt
die bij een crash natuurlijk meteen in tweeën.
Een stevige rol plakband is dus altijd handig.
Bijkomend voordeel: na elke crash en bijhorende
oplapbeurt wordt het piepschuimen harnas een
stuk steviger. Dit euvel lost zichzelf dus na een
tijdje op.

Een hoogvlieger

in gadgetland?

Twee camera’s aan boord
De AR.Drone heeft twee ingebouwde camera’s. De
belangrijkste zit vooraan in het toestel: een vgacamera met een beeldresolutie van 640x480, die
vooral dient om je omgeving te zien. De beelden
komen op hetzelfde scherm als je controls
terecht, en laten je dus toe om het ding naar
oorden te sturen buiten jouw gezichtsveld. Je
kan ook switchen naar een tweede camera in de
buik, maar die heeft een povere beelddichtheid
en helpt eigenlijk alleen maar om de interne
software van het ding stabiel te houden. De
originele app van de AR.Drone kan de feeds niet
opnemen, maar daar zullen alternatieve programmaatjes snel een mouw aan passen. Tot slot nog
even waarschuwen voor het grootste manco van
de AR.Drone: de batterij. Eén oplaadbeurt gaat
amper een schamel kwartier mee. Misschien maar
goed ook, want anders was je echt de hele dag
met deze Drone bezig.

€ 299_http://ardrone.parrot.com
Stabiele besturing;
superspeeltje voor grote kinderen
Batterij doet het maar een kwartiertje;
geen cameraopname
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Dient je iPad voor meer dan
wat licht gesurf in de zetel, dan
is een extern klavier zoals de
KeyFolio best handig.

LG E2290 monitor
LG maakte met de E2290 het dunste
computerscherm ter wereld. Indrukwekkend, en ook de beeldkwaliteit
is de moeite waard.
€ 319_www.lge.be
Erg mooi scherm, goed beeld
Prijzig

KEnsinGton
KEyFoLio
iPAD-HoEs mEt KLAViEr

De KeyFolio is in de eerste plaats een
beschermhoes voor de iPad, maar
veelgebruikers zullen ook bijzonder
opgetogen zijn met het geïntegreerde
Bluetooth-klavier.
door
Bart Stoffels

Mijn bureau leek de voorbije dagen wel een café. Mannelijke collega’s
wierpen in het voorbijgaan een achteloze blik op mijn scherm, en
keerden meteen op hun stappen terug om de ranke lijn van dichtbij te bewonderen. Een enkele waaghals vroeg zelfs of hij het eens
mocht aanraken.
Met een dikte van amper 7,2 mm is de E2290 dan ook erg fraai om te
zien, ondanks de minder geslaagde zalmroze achterzijde. Het grootste
voordeel van dit soort ultradunne schermen? Aansluitingen worden
allemaal achteraan de voet geïntegreerd, waardoor de kabels netjes
weggewerkt zijn. Zowel vga, HDMI als DVI zijn van de partij.
De stijlvolle voet van de E2290 bevat eveneens de aanraakknoppen
om instellingen te wijzigen. Dat gebeurt met een piepgeluidje en een
klein beetje vertraging, maar verder geen slecht woord. Het matte
22 inch scherm rekent op leds om een beeld te tonen, wat kleurrijke
plaatjes oplevert. De kijkhoek is zowel verticaal als horizontaal behoorlijk groot en ook de zwartweergave is prima. Met een maximale
resolutie van 1920 x 1080 en een 16:9-beeldverhouding mikt de
E2290 duidelijk op de multimediafanaat. 319 euro is wel een stevige
prijs voor wat in principe gewoon een heel goed led-scherm is.

€ 79_www.kensington.com
Stevige hoes, vlotte tekstnavigatie en –bewerking
Geen rechtershifttoets, hoes bedekt hoeken niet,
log en groot

Een beschermhoes met fysiek klavier voor je iPad? Wie veel tekst te verwerken heeft, tikt in elk geval een pak vlotter met de KeyFolio. De kleine toetsen reageren wel niet altijd (even snel) op mijn drukkunsten, en soms krijg
ik dubbele tekens voor dezelfde prijs. Een rechtershifttoets is er ook niet.
Tijdens de test werd ook snel duidelijk dat niet alle iOS-apps gemaakt zijn
om door een ‘echt’ toetsenbord aangestuurd te worden. Zo levert een druk
op de Enter-toets geen reactie op en moet ik op het scherm van de iPad de
OK-knop aanraken om verder te kunnen. Je kan ook niet door de menu’s van
iOS navigeren met de pijltjestoetsen. De KeyFolio heeft wel een werkende
knop die de Home-toets van de iPad imiteert, en er zijn sneltoetsen voor
volume, zoeken en mediacontrole.
14
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door
Frederik Meuris

Dat je monitor amper 7 mm dik is, maakt natuurlijk niet uit als hij
tegen een muur staat, maar indrukwekkend is het wel.

HARMAN KARDON SOUNDSTICKS III
2.1 LUIDSPREKERSET

Dat de SoundSticks van Harman Kardon een fraai staaltje design zijn, bewijst het feit dat
de tweede versie opgenomen werd in de collectie van het New Yorkse Museum of Modern
Art. Ook de opvolger ziet er mooi uit en met de klank is het gelukkig even goed gesteld.
door
Frederik Meuris

Het zit vanbinnen, zong Clouseau ooit over
schoonheid, maar dat cliché gaat alvast niet
op voor de SoundSticks III. Niet alleen is deze
doorzichtige 2.1-set een behoorlijk aangename
verschijning, er valt vanbinnen ook vrij weinig te
zien. De bedrading en andere interne technische
rimram werden immers zo goed als mogelijk aan
het zicht onttrokken, zodat het geheel bijzonder
strak oogt. Het enige nadeel van de transparante
behuizing is dat je er geen rommel achter kan
verstoppen.
De subwoofer ziet er een beetje uit als een stuk
jellypudding (al is de vergelijking met een kwal
ook niet van de lucht, maar dat klinkt wat negatiever), en hij heeft een naar beneden gerichte

Over smaak valt niet te twisten, maar
de SoundSticks III van Harman Kardon
zien er op zijn minst origineel uit.

luidspreker om te vermijden dat de geluidsgolven
op een nabijgelegen muur botsen en zo de klank
beïnvloeden. De satellietluidsprekers zijn fraaie
sticks die opvallend onopvallend naast je tv of
computerscherm passen.

draaiknoppen, maar het ontneemt je wel elke
visuele weergave van het volume. Het is ook
moeilijk om snel en precies grote volumeverschillen door te voeren.

Volume Veranderen met een Veeg

De klank van de SoundSticks maakt dat euvel
grotendeels goed, want ondanks de ongebruikelijke vormgeving klinkt de set erg goed. Het geluid
is erg evenwichtig, al moet je de subwoofer uiteraard wel wat bijregelen afhankelijk van hoeveel
bas het bronmateriaal naar de luidsprekers stuurt.
Ook op hoog volume blijft alles zuiver klinken,
zonder dat de lage frequenties gaan overheersen
of de luidsprekers oversturen. Een aanrader dus
voor spannende films, een intense game of een
feestje bij je thuis. Je kan zowat elk toestel met
een 3,5 mm uitgang aan de SoundSticks III hangen, wat het een ruim inzetbare set maakt. De
subwoofer heeft een vermogen van 20 Watt RMS,
de satellietjes produceren elk 10 Watt RMS.
De buren zullen er dus van horen.

Dat ontwerp primeert, zorgt wel voor een praktisch minpunt: de bedieningsknoppen. De aanuitknop zit achteraan op de subwoofer, zodat je
die best op een makkelijk bereikbare plek zet.
Een fraaie witte ledgloed geeft aan wanneer het
toestel ingeschakeld is. Het volume pas je aan
met twee aanraakvlakken op de rechterluidspreker. Daarmee vermijdt Harman Kardon ontsierende

uitmuntende klank

€ 199_www.harmankardon.com
Erg goede klank
Design (afhankelijk van je smaak)
Bedieningsknoppen zijn niet zo handig
Niet goedkoop
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CeCi n’est pas un ipad

Hype of Hip?
door
Jamie Biesemans

Je kent ze wel, die hippe vogels die te pas en te onpas hun iPad
bovenhalen om al twitterend en facebookend te demonstreren hoe
cool ze wel zijn. Voorlopig genieten ze nog de status van stoefers,
maar het lijkt een kwestie van tijd vooraleer we allemaal met zo’n
ding rondlopen. Of niet?
Een half jaar geleden zou dit artikel er heel anders hebben uitgezien. Ik zou hier enkel over de
iPad spreken en hoe Apple er toch verdorie weer
in geslaagd was om een knap staaltje design en
technologie af te leveren. Ondertussen staan we
verder: de iPad blijft bijzonder, maar we zijn al
een heleboel alternatieven rijker. Loop je nu naar
de winkel, dan heb je de keuze uit een vijftal
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tablets van andere merken. En de komende maanden zullen er daar nog tientallen bij komen, als ik
bedenk wat er afgelopen januari op de Consumer
Electronics Show (CES) in Las Vegas werd voorgesteld. Of ze allemaal de verwachtingen zullen
inlossen, valt nog te bezien, maar één ding is
echt wel duidelijk: tablets are here to stay.

dossier

Verschil moet er zijn

Elk merk drukt natuurlijk een stempel op zijn
eigen toestel, maar op hardwarevlak lijken de
meeste tablets op elkaar. Ze hebben een aanraakscherm, bijna geen ‘echte’ toetsen en draaien op
een speciaal OS (operating system) dat ontworpen
is om met vingers bediend te worden. Specificaties
zoals processors, geheugen en opslagruimte zijn
niet onbelangrijk, maar verschuiven iets meer naar
de achtergrond. De kwaliteit van het scherm daarentegen is wel van groot belang. En dan hebben
we het niet alleen over kleurtjes, maar ook over
de kijkhoek en de snelheid waarmee er gereageerd
wordt op aanrakingen. Je zit nu eenmaal met je
neus op een tablet en je gebruikt het in uiteenlopende zitposities. Ik kan het je nu al vertellen:
het scherm is vaak het grote verschil tussen een
tablet van 250 en 500 euro. Logisch ook dat een
scherm van 7 inch goedkoper zal zijn dan eentje
van 10 inch.

Zeg niet ‘programma’,
zeg ‘app’

Elke tablet komt altijd met een basispakket apps –
programma’s, zeg maar – zoals een browser, mailprogramma, mediaspeler en meer. Uiteraard kan
je zelf nog extra apps installeren. Hoe dat juist
gaat, hangt van het OS af. Meestal werk je via een
‘winkel’, een app die als etalage fungeert voor alle
andere betalende én gratis apps. Zowel de iPad
als de Android-tablets pakken uit met duizenden
apps, en het verschil tussen die twee concurrenten verdwijnt stilaan. Meer en meer apps, zoals
games bijvoorbeeld, verschijnen overigens meteen
voor beide.

Platform 5

Vooral het besturingssysteem bepaalt wat je met
een tablet kan doen. Het aanbod apps verschilt
bovendien enorm van OS tot OS. Er zijn er vijf:

ios

Android

2

Bijna alle andere tablets draaien Android. Dit is
software van Google die oorspronkelijk voor gsm’s
werd gemaakt, maar nu – min of meer – is aangepast voor tablets. Er zijn verschillende versies van
Android: de laatste is 2.3, de meeste tablets in de
winkels draaien nog 2.2 en pas de volgende editie
3.0 zal 100% tablet-proof zijn. Jammer genoeg is
het niet altijd duidelijk of een tablet met een oude
Android geüpdatet kan worden naar de laatste versie. Hét grote voordeel van Android: het is open en
het is heel aanpasbaar. Standaard haal je apps bij
de Android Marketplace, maar niets houdt je tegen
om elders te gaan shoppen.

WindoWs 7
Microsoft belooft al langer dan een jaar een
stortvloed aan Windows 7-tablets. In realiteit vallen slechts nu en dan wat druppels uit de lucht.
Voorlopig speelt Windows dus niet echt mee in de
tabletoorlog, gewoon omdat hun software niet is
aangepast voor kleinere aanraakschermen. Beeld je
eens in dat je Office met de vinger zou bedienen …

4
Het scherm is vaak het grote
verschil tussen een tablet van
250 en 500 euro.

1

Dit is het OS van de iPad, en ook van de iPhone, de
iPod Touch en de Apple TV. Het wordt dus enkel door
Apple gebruikt. De voordelen? Het is zeer gelikt,
zeer intuïtief en crasht nagenoeg nooit. Honderdduizenden apps vind je enkel en alleen via de App Store
van Apple. Sommige mensen vinden de iPad daarom
te gesloten. Apple van zijn kant zegt dat hun aanpak
er voor zorgt dat alles altijd perfect werkt.

3

MeeGo
MeeGo is een Linux-versie die door Intel en Nokia
gepusht wordt. Twee grote namen, dus dat moet
wel een succes worden … of toch niet? Hoewel
MeeGo op papier veelbelovend is, blijft het aanbod aan tablets zeer beperkt. Wij hebben maar
weet van één: de WeTab. Grote voordeel van de
MeeGo: zijn veelzijdigheid. Je kan bijvoorbeeld
Flash-programma’s draaien.

PlAyBook
Voor de volledigheid vermeld ik de PlayBook,
omdat hij regelmatig in de kranten komt. Maar eigenlijk verwacht ik niet dat het een hit wordt. Het
is een tablet van Research in Motion – de mensen
achter BlackBerry – waar nog weinig over geweten
is. En de weinige informatie die toch doorsijpelt,
stemt me pessimistisch. Zo zou je een aparte
BlackBerry nodig hebben om via 3G te surfen.

5
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Wat kan je doen met een tablet?
(en Hoe overtuig je je partner?)

3. Kinderen toegelaten
1. Forenzenliefde
Een doelgroep die zonder twijfel het nut van een
tablet beseft – en ik spreek uit ervaring – zijn de
pendelaars. Vroeger sleepte ik een rugzak mee
met een boek, een muziekspeler en een notebook
gekoppeld aan een telefoon om mobiel te kunnen internetten. Kwestie van onderweg voldoende
entertainment te hebben en desnoods nog een
streepje te kunnen werken – je bent beter voorbereid als je met de NMBS reist! Nu heb ik een kleine
tas met daarin enkel een tablet, waarop ik zowel
kan lezen, surfen als media verorberen.

2. Boekjes lezen
Tablets worden gepromoot als de opvolger van het
‘analoge’ boek. Het klopt dat je zo’n apparaat als
leestoestel kan gebruiken, al is het toch serieus
wennen voor liefhebbers van papier. De meeste
tablets hebben één groot nadeel: ze gebruiken
lcd-schermen die aardig reflecteren. In die zin is
een echte e-reader met een speciaal, oogvriendelijk e-Ink-scherm beter – zeker als je buiten wil
lezen. Zit je binnen, dan gaat het wel. Strips lezen
kan ook. De recente Suske en Wiske-app voor de
iPad vind ik bijvoorbeeld heel geslaagd.
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Een tablet is een echte kids-magneet. Of dat
een goede zaak is, laat ik even in het midden …
het blijft per slot van rekening duur speelgoed.
Maar toch, het is opvallend hoe snel de kleintjes
doorhebben hoe dat ding bediend wordt. Niet
onlogisch, want het is grotendeels een kwestie
van wijzen en vingertje bewegen. Softwarebouwers hebben dit in elk geval begrepen, en hebben
al een resem apps uitgebracht die mikken op de
allerkleinsten.

dossier

5. Het laatste nieuws
4. Cinema in de rugzak
Zowel de iPad als de Android-tablets dubbelen als
mediaspelers. Ze lenen zich goed voor het bekijken van films en gestreamde video’s van YouTube
en co. Maar verwacht niet te veel van de ingebouwde luidsprekers – een hoofdtelefoon is echt
onontbeerlijk als je ook maar een klein beetje
gesteld bent op een goede geluidskwaliteit. En dat
geldt zeker wanneer je je een tablet gebruikt als
uit de kluiten gewassen muziekspeler.

Hier en daar hoor je mensen dromen dat tablets
uiteindelijk kranten en tijdschriften compleet
overbodig zullen maken. Zo ver zijn we nog niet,
maar zeker op de iPad is er al een serieus aanbod
aan dagbladen. De Standaard, Het Nieuwsblad, De
Morgen en De Tijd, om er maar enkele te noemen.
Tijdschriften worden vooral via de Zinio-app verdeeld, die overigens voor verschillende soorten
tablets bestaat. Zelf vind ik het zalig dat je op
deze manier goedkoop aan buitenlandse kranten
en magazines geraakt.

6. Spelen
De Nintendo DS’en en Sony PSP’s van deze wereld
zijn nog niet weggespeeld, maar de nieuwe lichting smartphones en tablets maakt het hen wel
heel moeilijk. Games voor tablets zijn meestal iets
simpeler dan op pc of console, maar dat is net hun
sterkte. Spelletjes als Angry Birds of Flight Control
zijn eenvoudig, maar superverslavend. Grappig is
dat je dergelijke minigames tegenwoordig vertaald
ziet worden naar de ‘grote’ computers.

7. Werken!
Toen de iPad uitkwam, waren er heel wat criticasters die vonden dat zo’n gadget enkel kon
dienen ter ontspanning. Het enorme succes van de
Apple-tablet bij bedrijven nuanceert die stelling
resoluut. Voor het verwerken van e-mail, en zelfs
van teksten, is een tablet best bruikbaar. Er zijn
ook steeds meer zakelijke apps, bijvoorbeeld om
presentaties te bouwen en te geven.

8. Sociaal wezen
Een tablet is een sofagadget bij uitstek, en dus
perfect geschikt om Facebook en Twitter in de
gaten te houden. Er zijn talloze apps om dat te
doen, maar eigenlijk kan je ook gewoon naar de
mobiele versie van Facebook of Twitter surfen.
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nu in de Winkel
Apple

Het zou me verbazen als je nog nooit van de iPad
hebt gehoord. Deze gadget van Apple is internationaal (en vermoedelijk ook in België) een
enorme hit. En terecht, want hij zit heel goed
in elkaar en werkt snel en intuïtief. De iPad is
beschikbaar met WiFi (op sommige modellen aangevuld met 3G) en 16, 32 of 64 GB geheugen. De
kostprijs varieert van 499 tot 799 euro.
Voor Wie? Hippe vogels die alles gemakkelijk en
snel willen
Als het een Auto WAs: Een BMW M5

Archos

De Duitsers van Archos zweren niet bij één toestel, maar hebben er een hele hoop gelanceerd
op basis van Android. Goed om weten: de cijfers in de typeaanduidingen verwijzen naar de
schermdiame-ter. De Archos 28, 32 en 43 Internet
Tablets hebben vrij kleine schermen en zijn meer
mediaspe-lers dan echte tablets, maar de 70 en
101 Internet Tablets zijn dat wel. Het zijn vooral
heel budgetvriendelijke toestellen; de 101 kost
299 euro voor de 8 GB uitvoering. Je hebt dan
een tablet die niet perfect, maar toch heel bruikbaar is.
Voor Wie? Huisvaders die jagen op betaalbare
kwaliteit
Als het een Auto WAs: Een Citroën C2, C3 of C4
– naargelang de schermgrootte

Samsung

De Galaxy Tab met Android 2.2 is de eerste
tablet die na de iPad grote sier maakt. Samsung komt niet af met een goedkoop toestel,
maar met een dat (bijna) alles biedt wat de
iPad mist. Slechts gewapend met een 7-inch
scherm, maar wel met SD-kaartsleuf, camera, Flash-ondersteuning en een fractie
van het gewicht. Uit de doos is het geen
slechte tablet, maar het wordt nog veel
beter als je dit stukje technologie tunet. Minpunt: de Galaxy kost 749 euro
voor de 16 GB versie, en da’s veel meer
dan een iPad. Al lopen er wel continu
forse kortingsacties om de pijn te verzachten.
Voor Wie? Jongens die alles willen, behalve een
Apple
Als het een Auto WAs: Een Subaru Impreza
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To TableT or noT To TableT?
Tablets hebben veel te bieden, maar zijn ze echt voor iedereen even interessant? Wie zijn notebook alleen bovenhaalt om af en toe te mailen, foto’s te
bekijken en langs Facebook te passeren, heeft inderdaad genoeg aan een tablet. Maar als je veel tekst moet invoeren, speciale software nodig hebt of zware
bewerkingen uitvoert zoals foto’s manipuleren, zal een ‘echte’ pc onontbeerlijk
zijn. De goede tablets zijn ook relatief duur – zeker als je bedenkt dat je voor
500 euro al een degelijke laptop koopt. Die zal weliswaar zwaarder wegen en
een batterij hebben die minder lang meegaat dan een tablet. Aan jou de keuze!

Creative

Creative zet in op media. Hun ZiiO-reeks zijn
Android-tablets met een 7- of 10-inch scherm.
Ze draaien een oudere versie van Android (2.1),
missen een directe link naar de Android Market
en hebben een aanraakscherm dat niet zo vinnig
reageert. Maar het prijskaartje en de audiofuncties
maken veel goed. De ZiiO’s zijn bijvoorbeeld geoptimaliseerd om muziek af te spelen via Bluetoothhoofdtelefoons en -speakers.
Voor Wie? Budgetgevoelige muziekliefhebbers
Als het een Auto WAs: Een Smart

WeTab

De Duitse WeTab is sinds kort in de Benelux verkrijgbaar en is vooral op papier indrukwekkend.
Hij draait MeeGo, aangevuld met een slimme interface die helemaal anders is dan iOS of Android.
De WeTab is ook de grootste, met een 11,6-inch
scherm dat 720p kan tonen. Spijtig genoeg is dat
scherm niet zo goed en moet je de WeTab echt
recht voor je houden voor een degelijk beeld. Er is
een versie met WiFi (circa 449 euro) en een met
WiFi en 3G (569 euro).
Voor Wie? Knutselaars
Als het een Auto WAs: Een Dacia
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Dertig keer beter
Wekelijks bots ik wel op een stukje Windows dat praktischer, mooier
of gewoon beter had gekund. Herkenbaar? Verdiep je dan in deze
‘dolle dertig’: stuk voor stuk handige applicaties die je helpen om
méér uit Windows halen. En nog helemaal gratis op de koop toe.
door
Toon Van Daele

Er bestaan honderden gratis programmaatjes voor Windows, maar laten we eerlijk zijn: het merendeel
gun je hooguit een blik of twee en daarna verdwijnen ze in je prullenbak. Maar goed ook, want je harde
schijf is geen stortplaats. Af en toe geraak ik echter behoorlijk gecharmeerd van zo’n ondersteunende
tool, die soms zelfs de status ‘onmisbaar’ verwerft. In dit artikel krijg je 30 van die blijvers op een
presenteerblaadje.
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Verdraaid handig
Ninite

Om je speurwerk wat te vergemakkelijken,
heb ik de tools in vier rubrieken gestopt:
algemeen, media, veiligheid en internet- en
netwerk. Uiteraard geef ik telkens de url
mee, maar wie opziet tegen dat veelvuldige
web(s)hoppen: dankzij http://ninite.com
kan je al bijna de helft van deze tools met
enkele muisklikken in je systeem planten.
Je hoeft enkel de gewenste tools aan te
vinken, op GEt InstAllEr en ClICk hErE
tO dOWnlOAd yOUr InstAllEr te klikken,
OpslAAn te selecteren en het gedownloade
exe-bestand uit te voeren.

AlgemeeN

1

Bureaublad XXXXL
1 multiDesktop 1.09
www.moo0.com
Zelfs op een 23 inch scherm staat je bureaublad al snel
vol, zeker wanneer je enkele vensters tegelijk opent.
Multidesktop breidt je werkruimte met drie – virtuele
– bureaubladen uit. na installatie zie je een icoontje
in je Windows-taakbalk staan, vanwaar je een zwevend
balkje met vier genummerde knopjes tevoorschijn
klikt: elk knopje staat voor één virtueel bureaublad
– of je zet de combinatie Ctrl+ [1-4] in om over te
springen.

2

Lekker compact
2 PeaZip 3.4
http://peazip.sourceforge.net
In Windows kan je zippen en unzippen, maar daar
houdt het zowat bij op. peaZip is als archiveertool heel
wat flexibeler. niet alleen wat formaten betreft – het
programma kan onder meer overweg met 7z, ace, arc,
arj, cab, rar en tar – maar ook qua functies. Zo kan je
zelfuitpakkende archieven creëren, je archiefbestanden in hapklare brokken van een welbepaalde grootte
opsplitsen (handig voor mail) of die bestanden veilig
versleutelen. het programma integreert zich ook netjes
in je Verkenner.

3

Snelle speurneus
3 InSight Desktop Search 2.2
www.insightdesktopsearch.com
snel even iets opzoeken in een jungle van bestanden
is vaak zowel tijdrovend als irriterend. Insight desktop
search maakt het je alvast een stuk comfortabeler.
Zodra de tool de aangegeven stations heeft geïndexeerd, hoef je maar met je muispijl boven een klokje
te zweven en je zoekopdracht in te tikken (al dan niet
met de Or-operator). de resultaten verschijnen nagenoeg meteen! Ook leuk: hou je de muispijl boven een
muziekbestand, dan schiet de ingebouwde mediaspeler
in actie.

4

Scherm ingeblikt
4 ScreenPresso 1.1
http://screenpresso.com
Met screenpresso hoef je niet langer te klungelen
wanneer je een schermdeel of venster wil vangen.
Zodra je (shift / Ctrl +) prtscrn indrukt, blikt de tool
het complete scherm in (zelfs met automatische scroll,
als je wil) of krijg je de optie om zelf een gebied af te
bakenen, inclusief hulplijnen en vergrootglas voor het
nauwkeurige werk. de screenshots kan je nog creatief
nabewerken en vervolgens opslaan als bmp, gif, jpg
of png, of onmiddellijk doorsturen naar twitter, Gmail,
Flickr of Facebook.
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5

Reinigingsdienst
5 CCleaner 3.0

6

www.piriform.com
Je zou ervan versteld staan hoeveel ballast er zich
na verloop van tijd op je harde schijf nestelt. Af
en toe die stal uitmesten dus, en waarom niet
met gouwe ouwe CCleaner! die pakt onder meer
tijdelijke bestanden, nutteloze registeringangen
en achtergebleven surfsporen aan. En wie er nog
meer wil uit halen: CCEnhancer (http://theweb
atom.net/programs/ccleanerenhancer) breidt
de tab Applicaties van CCleaner met maar liefst
zo’n 270 nieuwe items uit. Opgeruimd staat netjes!

Weg ermee!
6 Advanced Uninstaller

Free 10.1

7

www.innovativesol.com/uninstallerfree
het is je vast ook al overkomen: je probeert een
tool uit, je bent ontgoocheld en … krijgt het programma met geen stokken weer weg. hoog tijd om
de hulp van Advanced Uninstaller in te roepen: die
krijgt doorgaans ook de nukkige exemplaren wel
weg. Zeker als je preventief de module Installation
Monitor draaide. die houdt namelijk nauwgezet
alle wijzigingen bij, zodat je naderhand ook de
kleinste residu’s van je schijf krijgt.

Veilig virtueel
9 VirtualBox 3.2
www.virtualbox.org
Je bent best tevreden met je Windows 7, maar af
en toe had je graag nog wat gerollebold met Windows Xp, Vista of zelfs met Ubuntu of dOs? liever
dan er een fysieke partitie aan op te offeren, draai
je zo’n omgeving toch gewoon gezellig virtueel?
dat lukt perfect met VirtualBox en je kan er zowat
alle besturingssystemen aan kwijt. Bovendien hoef
je niet bang te zijn dat je ‘echte’ systeem door je
experimenten in gevaar komt. Zorg wel dat je over
voldoende geheugen (en schijfruimte) beschikt.

Stuurkampioen
10 Drivermax 5.5
www.innovativesol.com/drivermax
Er is geen stukje hardware of het heeft wel een
‘driver’ nodig. de juiste weliswaar, of voor je
het weet, ligt de toepassing – of Windows – op
apegapen! liever dan zelf na te gaan of je stuurprogramma’s wel correct en up-to-date zijn, laat
je die klus aan driverMax over. die analyseert het
hele boeltje en levert een fraai rapport af – inclusief een directe link naar de betere driver, als het
wat meezit. Een back-up maken van al je drivers
en die naderhand weer netjes installeren, kan
eveneens.

Ruimtelijke ordening
7 SpaceSniffer 1.1

8

www.uderzo.it/main_products/space_sniffer
Waar zitten die ruimtevreters op je harde schijf
toch? spacesniffer weet het antwoord. deze tool
stelt elke map op je schijf door een gekleurd vlak
voor, en hoe groter de map, hoe groter het vlak.
klik je zo’n vlak aan, dan daal je meteen af tot op
bestandsniveau. dat gebeurt trouwens nagenoeg
in realtime: je ziet dus ook nieuwe bestanden
meteen afgebeeld. Vanuit een handig contextmenu
à la Windows Verkenner kan je vervolgens allerlei
handelingen op je selecties uitvoeren.

9

Lanceerplatform
8 launchy 2.6
www.launchy.net
Windows heeft al een startmenu, zeg je? klopt,
maar launchy bewijst dat het nog efficiënter
kan. Je haalt het venstertje van launchy met
Alt+spatiebalk tevoorschijn (je laat het ook zo
weer verdwijnen). tik hier nu de beginletter(s) van
de beoogde toepassing in, en opstarten maar! Ook
bestanden kan je hiermee terugvinden (rechtsklik
en kies OptIOns, CAtAlOG om de gewenste mappen toe te voegen), en via ‘E-MAIl + tAB-tOEts +
<AdrEs>’ gaat een berichtje zo de deur uit!
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11

12

meDIA
Pdf met pretenties

Tagger

11 Nitro PDF Reader 1.3

15 mp3tag 2.46

www.nitroreader.com
Ok, je hebt Adobe reader staan. Ik ook, tot ik
nitro pdF reader ontdekte. Een stuk lichtvoetiger,
maar vooral een stuk leuker! pdf’s openen, doorzoeken en doorbladeren zit er natuurlijk bij. Maar
ook pdf’s bewerken is mogelijk! Je kan bijvoorbeeld eigen tekst en annotaties invoegen, tekst
markeren, formulieren invullen, de pdf van een
eigen logo of handtekening voorzien enzovoort.
Ook handig: pdf omzetten naar tekst of afbeeldingen en allerlei documenten naar pdf converteren.

www.mp3tag.de/en
Als audiofiel wil je natuurlijk al je songs van de
juiste tags voorzien. Mp3tag is daar als vanouds
een van de betere tools voor, ongeacht of je nu
zweert bij mp3, mp4, ogg, ape, flac of wma. Vanzelfsprekend kan je ook in batch taggen en met
wat geluk haalt Mp3tag de juiste trefwoorden
spontaan online op bij diensten als Freedb, Amazon of MusicBrainz. Bestandsnamen automatisch
hernoemen op grond van tags of omgekeerd: ook
dat kan! Mp3tag weet tevens blijf met cover art
en zorgt voor afspeellijsten.

Pyromaan
12 CDBurnerXP 4.3

13

www.cdburnerxp.se
Geef toe, de ingebouwde brandfunctie van Windows is niet veel soeps en nero … is niet gratis.
CdBurnerXp is dat wel, en het programma blijkt
bovendien flexibel en gebruiksvriendelijk. Wat je
er zoal mee kan doen? Allerlei soorten schijven
branden en kopiëren (van cd tot h-dvd en bd,
inclusief dubbellagige media), herschrijfbare schijven formatteren, audio-cd’s samenstellen met of
zonder stiltes, IsO-bestanden branden, converteren en creëren, mp3-tags bewerken enzovoort.

Gekkebekkentrekker
16 manyCam 2.6
www.manycam.com
de videochat mag af en toe wat luchtiger? pret
gegarandeerd met ManyCam. de tool installeert
zich als een virtuele webcam die de besturing van
je fysieke webcam overneemt en in één moeite
door allerlei gimmicks op je loslaat: een exotisch
strand, of een hoed en bril misschien? ManyCam
laat je zelfs toe een filmbestand te streamen of
(een geselecteerd deel van) je bureaublad te tonen.

Filmpjes branden
13 DVD Flick 1.3
14

www.dvdflick.net
hoog tijd om die familieclips op dvd te branden?
Een kolfje naar de hand van dVd Flick. de tool kan
maar liefst met meer dan 60 video- en 40 audioformaten overweg. Een filmavondje samenstellen
is niet moeilijker dan alle clips aan een project
toe te voegen, dat je voorziet van een titel, extra
geluidssporen, ondertitels of hoofdstukken en in
een fraai menu samenbrengt. Afwerken doe je
richting IsO-bestand of rechtstreeks naar dvd.

15

Van A naar B
14 SUPeR 2010
www.erightsoft.com
Een tool lokaliseren op de site blijkt soms lastiger
dan ‘m te gebruiken. hoe dan ook, sUpEr is een
prima hulpje voor wie een mediabestand liever
in een ander formaat gebakken ziet. het aantal
ondersteunde formaten is alvast indrukwekkend
en de bediening is relatief eenvoudig: je sleept
de mediabestanden naar sUpEr, kiest de uitvoercontainer evenals de audio- en videocodecs, en
klikken maar. tenzij je eerst nog wil sleutelen aan
techniciteiten zoals aspect of bitrate natuurlijk …
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17

Zelfs bestanden die je in
de prullenbak flikkert, zijn
niet écht weg.

18

VeIlIgheID
Veilig versleuteld
19 TrueCrypt 7.0

Size matters
17 Image Resizer 2.1
http://imageresizer.codeplex.com
die fraaie kiekjes had je graag naar je familie en
vrienden doorgemaild, maar 3 MB per stuk blijkt
toch een beetje te veel van het goede ... Afslanken dan maar! Met Image resizer hoeft dat alvast
geen lastig klusje te zijn. Open na installatie je
Verkenner, selecteer enkele schijfgulzige plaatjes,
rechtsklik op je selectie en kies rEsIZE pICtUrEs.
snel een van de voorgedefinieerde formaten selecteren – of je eigen afmetingen invullen – en de
tool levert stante pede afgeslankte versies af.

Fotobeheerder
18 Picasa 3.8
http://picasa.google.com
heb je picasa nog niet aan boord gehaald? hoog
tijd om daar wat aan te doen. het is een uitstekende fotobeheerder die je aan de hand van
trefwoorden toelaat je ganse collectie snel in
overzichtelijke en dynamische albums onder te
brengen – en nu de tool ook gezichten weet te
herkennen en plaatjes kan geocoderen, kan de
(familie)pret niet op! Je kan foto’s ook bijwerken,
van allerlei effecten voorzien of er een poster, collage of filmpresentatie van maken.

www.truecrypt.org
Of het nu gaat om financiële documenten of je
persoonlijke verzameling pin-upprentjes … met
trueCrypt ben je gerust dat niemand toegang
krijgt tot die gevoelige documenten. het programma versleutelt desnoods complete partities of
reserveert een stukje van je schijf voor je digitale
kluis. Alleen met je wachtwoord krijg je de data
weer in onversleutelde vorm te zien. de ‘container’
duikt dan in de Verkenner op, net als ging het om
een gewoon station.

19

Echt weg
20 eraser 6.0
http://eraser.heidi.ie
Zelfs bestanden die je in de prullenbak flikkert,
zijn niet écht weg. Wil je absolute zekerheid dat
niemand die data nog kan opvissen, dan moet je
verwijderde documenten ‘shredden’. dat kan met
Eraser: die overschrijft de bestandslocaties een instelbaar aantal keren met pseudo-toevallige data.
Je kan de tool bovendien zo instellen dat die op
gezette tijden specifieke bestand(smapp)en
verwijdert. Een complete schijf(partitie) shredden
kan eveneens (via ErAsEr, CrEAtE nUkE BOOt
dIsk).

20

Toch terug
21 Recuva 1.38

21

www.piriform.com/recuva
het kan altijd gebeuren dat je verwijderde bestanden alsnog terug uit de prullenbak wil vissen.
recuva is alvast een prima ‘datahersteller’, ook
wanneer je per abuis een partitie hebt geformatteerd. Als je dat verkiest, begeleidt een wizard
je tijdens elke reddingspoging en de tool speurt
tevens op mediakaarten, externe schijven en UsBsticks. na afloop verschijnt een resultatenlijst en
elk bestand krijgt een statusindicatie die je vertelt
hoeveel kans op herstel je hebt.
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22

Bit-voor-bit backup

In de tegenaanval

22 eASeUS Todo

25 malwarebytes

www.todobackup.com
todo Backup is niet zozeer een ‘klassieke’ backuptool waarmee je specifieke gegevens op vaste
tijdstippen veilig stelt, maar eerder een imaging
tool die een back-up maakt van complete (!)
schijfpartities. Eén voordeel is alvast dat het
resulterende beeldbestand zich als een normale
schijf laat ‘mounten’, zodat je die kan doorbladeren om specifieke bestanden terug te halen.
de tool ondervangt tegelijk een scenario-metgecrashte-systeemschijf, want je kan er een opstartbare reddingsschijf mee creëren.

www.malwarebytes.org

Backup 1.1

23

Wachtwoordkluis
23 Keepass Password

Safe 2.13

24

http://keepass.info
Voor al je accounts en services een ander wachtwoord gebruiken, is slim. Alleen, je moet ze ook
allemaal weten te onthouden ... en dat is precies
waar keepass zijn nut bewijst. Beschouw deze
tool als een digitale kluis waarin je alle Id’s een
plaatsje geeft, stevig versleuteld en ingedeeld volgens eigen criteria. het juiste Id oproepen is niet
moeilijker dan het te verslepen of het op te halen
met een sneltoetscombinatie of via de handige
functie Autotypen. Er bestaat ook een draagbare
versie van.

Autosync
24 Dropbox 0.7
www.dropbox.com
toegegeven, dropbox is niet zozeer een tool dan
wel een service. na installatie van een clientmodule
vind je een extra map op je schijf. Alle gegevens
die je hierin plaatst, worden automatisch ook op
een afgeschermde locatie online gestockeerd (standaard 2 GB gratis). handig, want zo kan je er van
op elke pc aan. plaats je nieuwe data online, dan
worden die eveneens op je lokale pc gesynchroniseerd zodra je je daar aanmeldt. Ook leuk: je beslist
zelf of en wanneer eventuele andere gebruikers
toegang krijgen tot je mappen.

26
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Anti-malware 1.46

de gratis variant van Anti-Malware voorziet niet in
realtime bescherming. dat heeft ook zijn voordeel:
je hoeft niet bang te zijn dat de tool conflicteert
met een antivirus/malwaretool die al op je systeem draait. het programma laat je kiezen tussen
een snelle en een volledige scan. na afloop krijg
je een overzicht van de geïnfecteerde objecten te
zien – desgewenst met extra feedback. Je beslist
dan zelf of je die meteen verwijdert, in quarantaine plaatst of toch ongemoeid laat.

Dam opwerpen
26 Online Armor Free 4.5
www.onlinearmor.com
Wie de ingebouwde Windows Firewall net iets te
beperkt vindt – of de geavanceerde variant iets te
moeilijk – die heeft aan Online Armor een degelijk
alternatief. deze zelflerende firewall laat zich als vrij
gebruiksvriendelijk bestempelen, wat niet wegneemt
dat ook gevorderde gebruikers hun gang kunnen
gaan – lees: eigen filterregels definiëren. nuttige
extra’s zijn nog: een keylogger-detector, een module
om malafide scripts te blokkeren en een overzicht
van je netwerkconnecties.
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INTeRNeT & NeTweRK
WiFi in kaart
27 inSSIDer 2.0

28

www.metageek.net/products/inssider
Je draadloze netwerkje doet niet wat je ervan verwacht? laat er dan inssIder op los: die plot namelijk
in realtime het WiFi-signaal van alle gedetecteerde
netwerken uit. Je krijgt dus een duidelijk zicht op de
signaalsterktes. Bovendien krijg je ook het ssId, de
kanalen (zowel binnen 2.4 als 5 Ghz), het mac-adres
en de producent van de router of het toegangspunt,
het netwerktype (ad hoc of infrastructure), en zelfs
de beveiligingsmethode (WEp, WpA) te zien. handig
dus voor een uitgebreide site survey.

Netwerkmonitor
28 Netlimiter 2 monitor
www.netlimiter.com
Je wil wel weten waarom de ledjes van je router of
switch zo hevig flikkeren? dat vertelt netlimiter 2
Monitor je: die houdt namelijk nauwgezet bij welke toepassing of proces hoeveel bits over je netwerkkaart verstuurt, hetzij richting internet, hetzij
naar je eigen netwerk. Alles wordt in realtime
opgetekend, maar het programma is wel zo attent
om ook een historisch overzicht bij te houden.
kan je meteen nagaan hoeveel data de afgelopen
week weer van of naar het net zijn versast.

Afstandscontrole
29 TeamViewer 6.0

Achterhaal in realtime
waarom de ledjes van je
router zo hevig flikkeren.

www.teamviewer.com
stel, je bent onderweg en je wil je pc thuis bereiken. Of een van je kennissen zit weer in nesten
met zijn pc en vraagt of je snel even langs wil
komen. teamViewer lost beide problemen elegant
op. die laat je namelijk toe een pc op afstand over
te nemen. Meer nog, je kan ook webpresentaties
tonen binnen het browservenster van een of meer
deelnemers aan de sessie, voice- en videochats
opzetten en zelfs een Vpn-verbinding leggen met
je teamViewer-partner.

29

Bestandsoverdracht
30 FileZilla (Client) 3.3
http://filezillaproject.org
Bij de meeste internetaccounts hoort ‘gratis’ webruimte. hier kan je je eigen site parkeren, maar in
principe ook andere bestanden stockeren. Om data
vlotjes heen en weer te kunnen kopiëren, zet je
best een ftp-client in. FileZilla is een prima kandidaat. na je aanmelding met je accountgegevens
krijg je in het linkerpaneel de mappenstructuur
van je eigen pc te zien, en rechts de inhoud van
je webruimte. Een eenvoudige sleepbeweging
volstaat om de bestanden over te zetten.
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30

op
vrouwen
jacht

online dating

door
Kristof Bogaerts
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VISA bij de hand

Daar sta je dan, met je neus voor het world wide
web en geen idee waar de zoektocht moet aanvangen. Gelukkig toont Google zich weer eens
’s werelds beste vriend als het op mijn queeste
naar vrouwelijk schoon aankomt. Binnen de
twee seconden rolt een waslijst aan datingsites
over mijn scherm. Gemakshalve - ik ga vrouwen
zoeken, die maken alles al ingewikkeld genoeg –
opteer ik voor een handvol grote namen die al in
mijn onderbewustzijn zitten: Relatieplanet, Lexa
(Meetic), FriendScout24, be2, PARSHIP en het
nieuwe WeMatch.

Dagelijks loggen honderdduizenden Belgen in op
een van de vele datingsites
die het internet rijk is. Daar
moet toch iets naar onze zin
tussen zitten, dachten we zo.
Maar waar vind je die ene
droomvrouw en/of man, hoe
leg je er contact mee en ook:
wat mag dat eigenlijk kosten?
Onze man trok zijn stoute
schoenen aan en vertrok
virtueel op vrijersvoeten.

Stuk voor stuk gaan ze er prat op de beste koppelingssystemen en de leukste leden te hebben. Wat ze
in ieder geval gemeen hebben: een duidelijk onderscheid tussen een gratis en een betalend gedeelte.
Je profiel aanmaken, leden zoeken, die laten weten
dat je ze leuk vindt en andere basics zijn doorgaans
gratis. Van zodra je ook echt contact wil leggen,
wordt het echter altijd betalen. Vrouwen … ik heb
er nog niet één ontmoet en de miserie begint al.

Goed fout

Eerlijk gezegd, steekt de twijfel nu al de kop op.
Online daten, is dat niet meer iets voor
dertigplussers? En wat als familie of vrienden me
op zo’n site tegenkomen? Ok, die zijn al erger
gewend, maar toch … Kwestie van eventuele
misverstanden te vermijden, post ik het nieuws
over mijn nieuwe opdracht op Facebook. Binnen
de twee minuten krijg ik advies van een vriend
- blijkbaar stiekem een online dater die niks dan
lof heeft over Relatieplanet. Tiens.

Ik lees zijn tips terwijl ik op Relatieplanet voor
het totaalpakket ga. Geen ongepaste foto’s uploaden - die worden verwijderd - en zeker geen
clichés als ‘ik ben een echte knuffelbeer’ gebruiken. Tja, zover was ik ook al. Nu, dat kan blijkbaar niet gezegd worden van mijn concurrenten.
Een korte scan van de mannelijke siteleden levert
meer Winnie de Poehs op dan een rooftocht door
de Disney Store. Zijn ook niet bepaald dun gezaaid: de ‘Rambo’s’ en ‘Zininietsknaps’ met het
sexappeal van een blok Leerdammer. Enfin, ik ben
hier niet voor de venten en bedenk dat ik misschien nog wel een kans maak.

Profielendebielen

Na het invullen van de gebruikelijke poespas
(lengte, leeftijd, locatie, …) en het uploaden
van een paar foto’s, begin ik aan mijn eigen beschrijving. Buiten het feit dat ik over dit artikel
zwijg, besluit ik het eerlijk, spontaan en vaag te
houden. Ik beschrijf mezelf als een vlotte, jonge
levensgenieter met een drukke agenda en veel
interesses, die zich op aanraden van vrienden aan
online daten gewaagd heeft. Deels uit nieuwsgierigheid, deels voor de fun, maar zeker in voor een
eventuele vaste relatie. Mijn vereisten voor mijn
vrouwelijke partner? Die zijn zo goed als onbestaande. Zolang ze maar trouw en eerlijk is, ben
ik online al tevreden. In het dagelijkse leven stel
ik net iets meer criteria (zindelijk zijn en er niet
uitzien als Siegfried Bracke zijn er twee van),
maar ik moet binnen de twee weken een date
zien te versieren en dat lijkt mij zo al moeilijk
genoeg.

Of ik voor Clickx niet even online een lief
wil zoeken? Tja, waarom eigenlijk ook niet?
Wanneer de vraag in mijn mailbox belandt,
heb ik nog maar net een relatie van vijf jaar
achter de rug. Bovendien sta ik op het punt
om naar een andere stad te verhuizen en is
het werkschema van een freelance journalist
even heilzaam voor het sociale leven als een
bochel en een houten been. Ik kijk nog even
naar mijn verzameling lege Duvels en alweer
overuren draaiende netbook en besef dat alleen nog ‘Heartbreak Hotel’ van Elvis Presley
ontbreekt. Vooroordelen en clichés be damned, ik doe het!
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Tijd om de eerste selectie te maken. Geen sinecure als je weet dat er meer dan 650 vrouwelijke
twentysomethings op me zitten wachten. Oppervlakkig als ik ben, hou ik het op tien minuutjes
zoeken en stuur ik de tien knapste dames een
standaardberichtje dat laat weten dat ik hun profiel interessant vind. Ondertussen merk ik dat ook
het vrouwenbestand niet van clichés gespaard
blijft. Een heleboel vrouwen omschrijven zich als
“aanvankelijk verlegen, maar na een tijdje erg
spontaan en speels”. Nog meer zijn op zoek naar
een stabiele relatie omdat ze “al veel meegemaakt hebben”. En eerlijk is eerlijk: het is er soms
aan te zien. Maar goed, aangezien mijn cynisme
niet bepaald rechtevenredig met mijn Duvel-voorraad slinkt, besluit ik mijn eerste avond als online
liefdesjager voor bekeken te houden.

Mailboxinvasie

De juiste prijs
Zoek je online een lief, dan is betalen onvermijdelijk. Hoeveel? Dat hangt van je persoonlijke
voorkeuren af. Prijzen kunnen tot wel bijna 400%
variëren van site tot site. De belangrijkste
meerwaarde van de duurdere opties zit ‘m in de
wetenschappelijk onderbouwde matchsystemen,
psychologische tests en relatieadvies van erkende
therapeuten. Clickx zet de geraadpleegde websites
en hun tarieven even op een rijtje. Alle prijzen
gelden voor een abonnement van drie maanden, de
algemeen aangeraden minimumduur.

relatieplanet: 45 euro
weMatch: 56,52 euro
FriendScout24: 59,58 euro
lexa: 74,70 euro
be2: 149,70 euro
parShip: 179,70 euro

Twee dagen later zwier ik mijn mailbox open en
word ik overspoeld door berichten van alle sites
waarop ik me geregistreerd heb. Als ik alle mails
moet geloven, staan er nu al vijftig vrouwen
klaar om mijn leven te veranderen. In realiteit
hebben echter ‘maar’ vijf personen op mijn berichtjes gereageerd, waaronder eentje doodleuk
‘sorry, niet geïnteresseerd’ laat weten. De trut.
De eerste deuk in mijn ego is een feit, maar ik
troost mezelf met de gedachte dat toch zomaar
even veertig procent van mijn contactpersonen
mij op het eerste gezicht wel ziet zitten. De overige mails blijken verkapte reclameboodschappen
te zijn die me naar de bijhorende sites en hun
premiumdiensten moeten lokken. Vooral Lexa,
be2 en FriendScout24 springen naar mijn zin
iets te enthousiast om met nieuwe individuele
matches, profielbezoeken, promotieaanbiedingen
en dies meer. PARSHIP, Relatieplanet en WeMatch
doen het iets kalmer aan en pakken eerder uit met
dagelijkse samenvattingen van nieuwe matches.

Liegen is makkelijk

Zeggen dat ik gevleid ben, zou wat overdreven
zijn, maar het feit dat ik met een minimum aan
moeite toch al op wat interesse van het andere
geslacht kan rekenen, werkt motiverend en
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verleidt mij ertoe om een stuk of twintig extra
vrouwen te contacteren. Omdat ik zelf hele dagen
mijn trommelvliezen met mijn iPhone terroriseer,
let ik vooral op de muzikale voorkeuren. Alles in
de buurt van Laura Lynn mijd ik als de pest. The
Cradle of Filth? Oké, misschien had ik die foto’s
niet helemaal uit het oog mogen verliezen. Milk
Inc.? Sorry Regina, ik ben mijn melktanden al
een paar jaar kwijt. Kanye West, The Smiths en
Bob Dylan? Schat toch, waar heb jij heel mijn
leven gezeten?!

Daten kost nu eenmaal geld,
online is dat niet anders.

Ik pluis het profiel van Miss Dylan verder uit en
merk dat we wel meer gemeenschappelijk hebben. Quentin Tarantino mag ook altijd mijn HDscherm komen opvullen en als het even kan, pik
ik ook maar al te graag een leuk concert mee.
Het probleem is dat ik dat allemaal niet op mijn
profiel gezet heb. Nu ja, probleem … Binnen de
twee minuten is mijn profiel alweer geüpdatet,
waarna ik – toegegeven, nogal laat – besef hoe
gemakkelijk het is om jezelf online een nieuwe
persoonlijkheid aan te meten. In liefde en oorlog is alles toegestaan, dus herhaal ik hetzelfde
trucje met nog een paar andere deernen, in de
helft van de gevallen zelfs met succes.

Benidorm Wankers

Diezelfde dag leg ik de eerste ‘echte’ contacten.
Ik deel mijn e-mailadres en Facebook-pagina.
Misschien een beetje te direct, denk ik nog,
maar niets is minder waar. Net als ik zien al mijn
potentiële vriendinnen de datingsite louter als
platform. On-site chatmogelijkheden zijn er zat,
maar alle interactie verkast zich vrijwel meteen
naar MSN Messenger, Facebook en Skype. De
daaropvolgende dagen en weken lééf ik dan ook
zowat tussen de chatvensters, webcamsessies en
Facebook-statussen. Het scheelt dat ik dit uiteindelijk voor mijn job doe, anders zou ik durven
spreken van mijn grootste productiviteitsdaling
sinds ze bij brouwerij Moortgat logistieke problemen hadden.
De grens tussen werk en plezier wordt ook al snel
dunner dan het neusbeen van Amy Winehouse.
Met uitzondering van twee randgevallen die
gerust kunnen wedijveren om de titel ‘cyberstalker’, heb ik het blijkbaar getroffen met mijn
contactpersonen. Binnen de week is mijn online
vriendenkring uitgebreid met een vrouw of vijftien. Allemaal sympathieke meisjes die het zoals
ik eigenlijk veel te druk hebben, ’s avonds graag
even uitblazen achter de laptop met een goed
glas wijn en daarbij meer het uur uit het oog verliezen dan gezond is. Mocht mijn Top 1000-positie in ‘PAC-MAN Championship Edition DX’ niet
voor de nodige relativering zorgen, zou ik zelfs
van een lichte verslaving durven spreken.
Hoe dan ook, ik tetter wat af met mijn nieuwe
vriendinnen, die naar eigen zeggen al blij zijn dat
ze eens iemand normaal gevonden hebben. Als ik
mijn online harem immers mag geloven, worden
ze overspoeld door louche vriendschapsverzoeken
en ongepaste voorstellen. Opmerkelijk is dat
het vaak om Benidorm Wankers gaat, die vlakaf
toegeven op zoek te zijn naar seks met een jong
ding, zelfs tegen betaling. En u zich maar afvragen waarom uw schoonvader plots breedband in
huis wil …
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Naar de eroticabeurs

Het lijkt me sterk dat het de
norm is, maar alle drie mijn
afspraakjes lopen als een trein.

10 gouden online datetips
leuk profiel is essentieel. Post meer dan één foto en
♥ een
wees eerlijk, maar positief. Je negatieve kantjes kan je nog
1

altijd later uitleggen in de juiste context.
profiel is flexibel. Schaaf bij waar nodig en kijk bij de
♥ een
concurrentie hoe het (niet) moet.
op spelling- en grammaticafouten en wees zuinig met
♥ Letsmileys.
humor. Je zit op een datingsite, niet het forum
♥ gebruik
van Kerk en Leven.
consistent als je meerdere internetprofielen hebt.
♥ wees
Een Facebook-pagina is snel gedeeld en daar staat vaak
2
3
4
5

meer op dan je je herinnert.
vooral op nieuwe leden die nog niet afgestompt zijn
♥ Mik
door idiote concurrenten.
is de sleutel tot succes en dat vraagt tijd. Gooi ook
♥ praten
niet meteen al je gespreksonderwerpen op tafel, anders is
6
7

de schwung er al snel uit.
in geen geval seksuele toespelingen. Of in ieder
♥ Maak
geval toch niet als eerste.
niet te lang om een echte ontmoeting te rege♥ wacht
len. Als het klikt, klikt het.
zoveel mogelijk de brug tussen internet en het
♥ Probeer
echte leven te slaan. Een webcam doet wonderen, even
8
9

10

Erotische avances van grootmoeders aan ondergetekende mogen dan wel uitblijven, na twee
weken begin ook ik de keerzijde van de medaille
te ontdekken. Mijn mailbox is weer een paar
spamfilters rijker, de wallen onder mijn ogen beginnen zelfs naar mijn maatstaven zorgwekkende
proporties aan te nemen en hoe meer vrouwelijk
schoon ik ontmoet, hoe moeilijker het wordt om
het overzicht te bewaren. Overkill alom dus, en
met de hete adem van David de hoofdredacteur
in mijn nek begin ik me zorgvuldig toe te leggen
op de leukste meisjes met het oog op een date
in real life. Dat gaat vlotter dan verwacht. Op
nog geen 48 uur tijd weet ik drie dates te strikken. De ene opteert voor een afspraak op café,
de andere voor een avondje uit, inclusief etentje.
Last but not least word ik uitgenodigd voor een
bezoekje aan een eroticabeurs, gecombineerd
met een nachtje stappen en een eventueel avontuurtje achteraf. Emancipatie: gotta love it.

Wordt vervolgd

Het lijkt me sterk dat het de norm is, maar alledrie mijn afspraakjes lopen als een trein. In het
geval van Miss Eroticabeurs zelfs als een TGV die
onderweg zijn remmen verloren heeft. Uit respect
voor alle betrokkenen laat ik de rest van de rit
aan de verbeelding over. Mijn moeder leest bovendien trouw al mijn artikels.
De ene date verloopt al wat losser dan de andere,
maar geen enkele loopt af op een sisser. Sterker
nog, het lijkt wel alsof de chatvensters gewoon
ingeruild zijn voor pot en pint. Er wordt heel wat
afgelachen, gezeverd en geflirt, alsof we elkaar al
jaren kennen. Als ik mijn chatmarathons even in
rekening breng, zou dat eigenlijk ook evengoed
het geval kunnen zijn.
Voorlopige conclusie? Mij zal je niet horen klagen
over het fenomeen ‘online daten’. Een vaste relatie is er nog niet van gekomen, maar behoort zeker tot de opties. In het slechtste geval heb ik er
een paar nieuwe vriendinnen aan overgehouden.
Op het moment van schrijven lopen er alweer
interessante matchvoorstellen binnen en zijn de
eerste vervolgdates in volle voorbereiding. Nooit
gedacht dit ooit te zeggen, maar ik denk dat ik
mijn profiel wat langer online laat staan.

op voorhand bellen ook.
N.v.d.r.: Kristof is intussen van straat geraakt. Sorry dames.
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Workshop Verhuis je mailbox_Windows

Wat?

E-mailberichten en adressen uit
Outlook Express (XP) overzetten naar
Windows Live Mail of Outlook 2007

Waarmee?

Outlook Express, Windows Live Mail / Outlook,
Excel, Windows XP / 7

Hoelang?

45 minuten

Niveau

★★★★★

Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

door
Toon Van Daele

Stap 1 Voor mij voldoen de standaardkeuzes prima.

Verhuis eens
een mailbox
EindELijk hEb jE diE OudE trOuWE cOMPutEr MEt
OutLOOk EXPrEss En WindOWs XP bEdankt VOOr zijn
diEnstEn En ingEruiLd VOOr EEn gLOEdniEuW
EXEMPLaar MEt WindOWs 7. EEn niEuW hOOfdstuk in
jE Pc-carriErE kan bEginnEn. Of Wacht EVEn.
hOE VErhuis jE aL jE E-MaiLbErichtEn En adrEssEn
naar jE niEuWE Pc? hMMM.
Precies dezelfde vraag stelde ik mezelf enige tijd geleden
ook, en eerlijk gezegd had ik verwacht dat zo’n
operatie op enkele minuten geklaard zou zijn. dat was
echter buiten de nukkige import- en exportwizards van
Outlook Express en Outlook 2007 gerekend. Omdat de aanhouder wint, is het me gelukt, maar in het belang van de wereldvrede wil ik je graag met enkele handige tips opzadelen. ik
begin met de verhuis van Outlook Express (XP) naar Windows
Live Mail (7), en daarna kom je te weten waarom ook Outlookgebruikers dit stukje beslist niet mogen overslaan.

Stap 1 / adreSSeN exportereN uit
outlook expreSS

Eerst laat ik zien hoe je in Outlook Express (OE) je adresboek exporteert. start OE op, open het menu bEstand en
kies EXPOrtErEn. selecteer adrEsbOEk en stip vervolgens
tEkstbEstand (MEt dOOr kOMMa’s gEschEidEn WaardEn)
aan. druk op EXPOrtErEn, kies via de knop bLadErEn een
geschikte locatie – bijvoorbeeld een usb-stick, en verzin een
naam voor het bestand (bijvoorbeeld: oe-adressen.csv).
druk op OPsLaan en op VOLgEndE. selecteer de velden die je
wil exporteren en rond af met VOLtOOiEn en met Ok.
Stap 2 Snel even een ‘manuele’ kopieeroperatie.

Stap 2 / BericHteN exportereN uit
outlook expreSS

blijf nog even hangen in OE, waar je achtereenvolgens EXtra,
OPtiEs, OndErhOud en archiEfMaP aanklikt. Er verschijnt
een venstertje met de ‘archieflocatie’. sleep je muispijl met
ingedrukte linkermuisknop over het veld en druk op ctrL+c,
zodat de locatie in het Windows klembord terechtkomt. sluit
OE af en open het startmenu van Windows XP. klik hier op
uitVOErEn, en plak het adres met ctrL+V in het veld bij
Openen. druk op Ok. de Verkenner opent zich met de inhoud
van je archiefmap. selecteer hier alle (!) dbx-bestanden en
kopieer die naar een aparte map (op je usb-stick).
34

Best Of

Stap 3 Je hoéft niet alle velden te importeren.

Stap 3 / adreSSeN eN BericHteN
importereN iN WiNdoWS live mail
Over nu naar Windows 7, waar je Windows Live Mail
(WLM) al paraat staat. nog niet geïnstalleerd?
je downloadt het gratis via http://explore.live.
com/windows-live-mail! druk even op de aLttoets om in WLM de menubalk te pakken te krijgen
en kies ga naar, cOntactPErsOnEn. Vervolgens
selecteer je bEstand, iMPOrtErEn, bEstand MEt
dOOr kOMMa’s gEschEidEn WaardEn(.csV). Via de
knop bLadErEn navigeer je naar het zonet geëxporteerde csv-bestand. druk dan op VOLgEndE, selecteer de velden die je wil exporteren en werk af met
VOLtOOiEn. Over naar het hoofd-venster van WLM,
waar je het menu bEstand opent en iMPOrtErEn,
bErichtEn aanklikt. in het keuzevenster stip je
nu MicrOsOft OutLOOk EXPrEss 6 aan. druk op
VOLgEndE en op bLadErEn. je raadt het al: navigeer naar de map waarin je de dbx-bestanden hebt
gekopieerd. bevestig met Ok en met VOLgEndE.
nog even aangeven of je aLLE MaPPEn dan wel een
eigen selectie wil importeren, en met VOLgEndE …
rollen alle berichten netjes WLM binnen!

VOOR WIE LIEVER OUTLOOK GEBRUIKT
CONTACTPERSONEN
Ga naar Bestand en kies voor Importeren en exporteren.
Vervolgens stip je GeGeVens uIt een ander proGramma of
Bestand Importeren aan en kies je als bestandstype door
taBs GescheIden waarden (wIndows).
druk op VolGende en spoor het bewuste txt-bestand op
via Bladeren. Beslis zelf of je eventuele duplicaten al
dan niet mee wil importeren, druk op VolGende, selecteer contactpersonen als doelmap (!), druk alweer op
VolGende en plaats een vinkje bij oe-adressen.txt Importeren In map: contactpersonen. controleer veiligheidshalve via de knop aanGepaste Velden toewIjzen of de
koppelingen correct zijn en besluit met VoltooIen. zodra je nu
de knop contactpersonen opent, lijnen de adressen zich op.

start wlm op en kies hier Bestand, exporteren,
BerIchten. stip de optie mIcrosoft exchanGe aan, en
bevestig met VolGende en met oK. Geef aan welke mappen je
mee in de verhuiswagen wil en ziedaar … de berichten rollen
outlook binnen onder opslaGmappen, Geïmporteerde map.
Iets koppiger: Outlook. Dan maar een omweg.

E-MAILBERICHTEN
outlook lust blijkbaar de e-mail dbx-bestanden uit
stap 2 niet. dan maar een omweg via windows live mail.
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Workshop TeleneT digicorder op afsTand programmeren

Workshop Telenet digicorder programmeren_Windows & Mac OS X

Wat?
Je digicorder programmeren op afstand

Waarmee?
Telenet digicorder, Yelo, smartphone,
Windows XP / Vista / 7, Mac OS X

Hoelang?
Een paar minuutjes

Niveau

★★★★★

Zappen
in de file

Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

JE zIT MUUrVAST IN DE fILE, EN JE WOU VANAVOND TOch Oh
zO GrAAG DE NIEUWSTE AfLEVErING VAN ThUIS zIEN? GEEN
PrOBLEEM. DAN PrOGrAMMEEr JE TOch GEWOON JE TELENETDIGIcOrDEr VANOP AfSTAND?

door
Jamie Biesemans

Voor alle duidelijkheid: als ik het heb over ‘op afstand’, bedoel ik niet ‘met
het kastje vanuit de luie zetel’. Neen, deze workshop draait volledig rond
het programmeren van de digicorder bij jouw thuis vanaf eender welke
locatie ter wereld. Dat kan niet op één, niet op twee maar liefst op drie
manieren. Je hebt er wel altijd een pc of smartphone en een internetverbinding voor nodig. Uiteraard moet je ook Telenet-klant zijn, maar dat had je
waarschijnlijk al wel geraden. Sorry Belgacom TV-fans!
Overigens kan je niet alles vanop afstand regelen. Opnames wissen bijvoorbeeld, moet je nog steeds op de digicorder zelf doen. En ook een opdracht
om alle afleveringen van een reeks op te nemen, kan je niet via het web
annuleren.

STAP 1 / MAAk eeN TeleNeT-AccouNT AAN
De meeste klanten van Telenet hebben al een Telenet-klantenlogin en
wachtwoord gecreëerd. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan surf
je best naar mijn.telenet.be. Klik dan op NOG GEEN TELENET-LOGIN?.
Doorloop de registratieprocedure en vergeet vooral niet naast TELENETKLANT op JA te klikken. Je moet dan je klantennummer invoeren (te vinden
op Telenet-documenten). Je ontvangt een bevestigingsmail met een link
om de registratie te vervolledigen. Daarbij moet je jezelf identificeren, wat
op verschillende manieren kan. Je kan bijvoorbeeld het nummer van de
smartcard van je digicorder invoeren. Deze kaart vind je achter het klepje
vooraan het toestel.
Stap 1 Bij mijn.telenet.be zie je de status van je digicorder en kan je hem
ook een naam geven.

Yelo.be
Toen ik deze workshop schreef, was Telenet net bezig met de overstap van het tv.be-domein naar yelo.be. Zo wordt m.tv.be in de
toekomst bijvoorbeeld m.yelo.be. Maar volgens Telenet zullen de
oude url’s gewoon blijven werken.
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Stap 2 De tijdlijn is een handige manier om een overzicht te krijgen van
wat er op een bepaald moment op tv te zien is.

STAP 2 / Surf NAAr Tv.be
De website www.tv.be is veel meer dan een plek om je digicorder te beheren. het is eerst en vooral een online tv-gids, maar ook een site met
entertainmentnieuws en een vleugje sociale media. Je haalt er het meeste
uit door in te loggen. Klik hiervoor op de knop AANMELDEN en voer je
Telenet-accountgegevens in. In de linkerbalk verschijnt een vakje met jouw
naam en enkele snelkoppelingen, waaronder eentje naar MIJN OPNAMES &
BESTELLINGEN. hier krijg je een overzicht van alle geplande overnames.
Kijk echter eerst wat lager op de pagina bij VANAVOND OP TV. hier zie je
in één oogopslag een overzicht van de uitzendingen na 20u op de Vlaamse
zenders. zelf vind ik de optie TOON TIJDLIJN, in de rechterbenedenhoek van
dit overzicht, handiger om te ontdekken wat er op het kijkkastje te zien is.
Beweeg de schuifbalk boven de tijdlijn om te zien wat er op een bepaald
uur uitgezonden wordt.
Meerdere digicorders?
In principe kan je vanuit één account meerdere digicorders programmeren, bijvoorbeeld als je er een in de huiskamer hebt staan en eentje in de slaapkamer. Je drukt
daarvoor bijvoorbeeld in de Yelo-app op KIES JE DIGICORDER. Om de verschillende
digicorders uit elkaar te houden, geef je ze best een eigen naam via mijn.telenet.be.

Stap 3 Bij detailpagina’s van feuilletons kan je opnames van
verschillende afleveringen instellen.

STAP 3 / PlAN eeN oPNAMe
In het Vanavond op TV-overzicht klik je op een programma om een pagina
met meer informatie op te roepen. Naast AfLEVErINGDETAIL staat de knop
PrOGrAMMA OPNEMEN. Klik er op, en je krijgt een aantal opnameopties,
zoals de mogelijkheid om enkel deze aflevering op te nemen of alle afleveringen, of om telkens de vorige aflevering te vervangen door de nieuwste.
In de tijdlijn is een opname nog gemakkelijker te regelen. Naast elke programmatitel staat het icoontje ‘P’. Klik er op, stel de opnameopties in, en
alles is in kannen en kruiken.

STAP 4 / HAAl je iPHoNe, iPod ToucH of iPAd boveN
De derde methode om de digicorder te programmeren, is voorbehouden
voor de gelukkigen met een iPhone, iPod Touch of iPad van Apple. ze moeten eerst in de App Store op hun toestel zoeken naar Yelo, en dan de app
TELENET YELO TV downloaden. Iedereen kan via dit programmaatje zien wat
er vanavond uitgezonden wordt, maar om effectief dingen op te nemen,
moet je eerst langs de INSTELLINGEN gaan (onderaan het scherm in de app)
en daar AANMELDEN kiezen. Vul dan je Telenet-login of gebruikersnaam in,
samen met het bijhorende wachtwoord. hierdoor weet de Yelo-app welke
digicorder hij moet verwittigen als je een opname plant.

Stap 4 Het blijft
een beetje mikken
op die amper
zichtbare ‘P’.
Best Of
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Workshop Telenet digicorder programmeren_Windows & Mac OS X

Stap 5 Het is geen slecht idee om een opname wat langer
te laten duren, zeker als er eerder op die zender een
sportuitzending gepland staat.

STAP 5 / oPNeMeN viA de Yelo-APP
Druk op de TV-GIDS, het eerste icoontje onderaan de Yelo-app. Standaard
zie je bovenaan het scherm NU BEzIG, met daaronder een lijst van uitzendingen die op dat moment op de Vlaamse tv-stations te zien zijn. De pijltjes naast NU BEzIG dienen om de tv-gids op andere dagen te bekijken (tot
13 dagen in de toekomst), de pijltjes naast VLAAMS brengen je naar MIJN
zENDErS (een eigen lijst van tv-stations) of naar anderstalige stations, themazenders of hD-stations.
Om een programma op te nemen, klik je in de tv-lijst op de gewenste uitzending. het is wat moeilijk zichtbaar, maar in het volgende scherm staat
tussen een afbeelding en de beschrijving van het programma een donkergrijs icoon van de letter ‘P’. Als je hierop drukt, kan je aangeven hoeveel
minuten voor en na het officiële aanvangs- en einduur je wil opnemen en
(als het om een serie gaat) of je ook toekomstige afleveringen wil opnemen. Druk op BEWAAr om de opname te bevestigen. Als je terugkeert naar
de beschrijving van een uitzending zal je zien dat het P-icoon nu geel gekleurd is.

Tv-kijken op de ipad en co
De Yelo-app heeft nog een verrassing in petto: wie én digitale tv-abonnee is én
internet aftapt bij Telenet, kan via de app live televisie kijken op zijn iPad of iPhone.
Ook de yelo.be-website zou die mogelijkheid binnenkort krijgen. Nadeel is wel dat de
bekeken video meetelt voor jouw downloadlimiet …

Stap 6 De mobiele versie van tv.be moet niet
onderdoen voor de app op de iPhone.

STAP 6 / MeT ANdere SMArTPHoNeS
Telenet denkt gelukkig ook aan mensen die niet over een gadget van Apple
beschikken. In principe kan elke smartphone via de browser aan de tv-gids
met opnamefunctie. Je surft daarvoor niet naar www.tv.be of www.yelo.be,
maar wel naar m.tv.be of m.yelo.be.
Eerst moet je je logingegevens invoeren. Een goed idee is ONThOUD MIJ
aan te vinken, zodat je dit niet steeds opnieuw hoeft te doen. Je ziet dan
wat NU BEzIG is op de zenders die jij in de lijst MIJN zENDErS stopte. Wil
je de lijst van Vlaamse of themazenders, scroll dan naar beneden en klik op
de gepaste rubriek. Net zoals bij de Yelo-app klik je op het logo van een
tv-station om te ontdekken wat er gedurende de hele dag op die zender te
zien valt.
Wanneer je op een programma klikt, kom je op een pagina met een grote
rode knop OPNEMEN. Die brengt je naar de bekende opnamefuncties. Pas
naar eigen smaak aan en klik op OPNAME BEVESTIGEN.
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BEn jE hEt tragE oPStartProcES Van jE comPutEr BEu, maar WEEt jE
niEt PrEciES WElkE Programma’S jE kan uitSchakElEn? Soluto hElPt
oVErBoDigE oPStartErS tE VinDEn En tE EliminErEn.

Workshop Soluto_Windows

Sneller booten met
Soluto

Wat?

De pc sneller doen opstarten

Waarmee?

Soluto, Windows XP / Vista / 7

Hoelang?

Een paar minuten

Niveau

★★★★★

Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

Stap 1 Vanaf de tweede keer zal Soluto tonen hoe lang je vorige opstart duurde.

door
Frederik Meuris

Stap 2 Het hoofdvenster van Soluto is erg overzichtelijk.

Dertien minuten en 46 seconden. Zo lang deed mijn vorige bedrijfsnotebook
er op het einde over om mijn Windows-bureaublad startklaar tevoorschijn
te toveren. Een weinig benijdenswaardig record, dat een mentaal minder
stabiele gebruiker wellicht al lang tot criminele daden had gedreven. Een
nieuwe computer bracht net op tijd redding, en met Soluto hou ik voortaan
het opstartproces nauwlettend in de gaten.

Stap 1 / De eerSte aNalySe

je vindt Soluto op de cd-rom bij dit nummer. na de installatie staat Soluto
klaar om bij de volgende herstart in gang te schieten. Wil je meteen aan de
slag, dan sluit je alle geopende programma’s en klik je op rEBoot Pc noW.
Wanneer vervolgens opnieuw je bureaublad verschijnt, zie je links onderaan
de opstarttimer van Soluto lopen. Blijf dus even overal af tot die je vertelt
hoe lang het opstarten geduurd heeft en klik dan op click hErE to SEE WhY.

Stap 2 / bekijk OpStartitemS
Stap 3 Soluto geeft uitleg over het opstartitem en een suggestie wat ermee te doen.

in het hoofdvenster toont Soluto hoe lang je computer nodig heeft om
op te starten en hoeveel tools er tijdens het opstarten worden geladen.
Die tools worden onderverdeeld in drie groepen: no-brainers, Potentially
removable en required. De eerste categorie kan je zonder problemen uit
het bootproces verwijderen, bij de tweede categorie moet je zelf
beslissen en items in de categorie required zijn verplichte opstarters.
Bij elke categorie zie je hoeveel items er in zitten en hoeveel opstarttijd
ze veroorzaken. Door er met je muis over te glijden, worden de categorieën
opengevouwen en krijg je meer details te zien.

Stap 3 / VerWijDer OpStartitemS Of Stel ze uit

Stap 3 Foutje gemaakt?
Met een druk op de knop staat alles
weer netjes in de rij.

opstartitems kan je uit het opstartproces halen met PauSE, of vertraagd
laten opstarten met DElaY. Weet je niet goed wat je moet kiezen, dan lees
je de recommendation er op na om te kijken in welke situatie je best voor
Pause kiest en in welke situatie voor Delay. Een taartgrafiek geeft aan wat
andere gebruikers deden.
toch niet tevreden met de wijzigingen die je hebt doorgevoerd? Dan kan
je de removed applications gewoon terug in het bootproces zetten. Dat
kan je stuk voor stuk doen, maar je kan ook alle wijzigingen in één keer
ongedaan maken. Daarvoor navigeer je met je muis rechtsonder even over
rEmoVED aPPlicationS, waarna er aan de linkerkant een knop unDo all
tevoorschijn komt.
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WorkshoP foto’s omzEttEn naar zWart-Wit

Workshop Photoshop Elements_Windows & Mac OS X

Wat?
Een foto omzetten naar zwart-wit

Waarmee?
Photoshop Elements, Windows XP / Vista / 7,
Mac OS X

Portret met pit

Hoelang?
Een kwartier

Niveau

★★★★★
Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

door
Erik Derycke
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SOMMigE POrtrEttEn OgEn MEtEEn EEn Pak indringEndEr
alS jE zE OMzEt naar zWart-Wit. dat gaat hEEl VlOt MEt
PhOtOShOP ElEMEntS.
Camera’s leggen de
werkelijkheid vast
in kleur. Voor sommige onderwerpen is
een stemmig zwartwitbeeld echter veel
mooier. Bijvoorbeeld
een portret dat wat
extra uitstraling kan
gebruiken.

Stap 1 Met de Crop-tool maak ik een vierkante uitsnede.

Stap 1 / eerSt kadrereN
de foto waarmee ik aan de slag ga is best Ok, maar de compositie is niet helemaal geslaagd. aan de linkerkant trekt een groot
wit vlak immers de aandacht van de kijker weg, en dat stoort
me. ik open de foto in Photoshop Elements en kies VOllEdig
BEWErkEn, zodat ik alle bewerkingen kan gebruiken. ik begin
met de CrOP-tOOl (UitSnijdEn) om een vierkante uitsnede
te maken. Bij de voorinstellingen van de Crop-tool kies ik 5X5
inCh. ik trek een selectie over de hele hoogte van de foto en
verschuif die tot er links en rechts van de man ongeveer evenveel ruimte is, en druk dan op het groene vinkje om te bevestigen.

Stap 2 Met de verzadiging op nul hou je een fletse,
levenloze foto over.

Stap 2 / Zo moet Het Niet
je kan een foto op verschillende manieren omzetten naar
zwart-wit in Photoshop Elements. twee ervan kan je beter niet
gebruiken, omdat ze een heel flets resultaat opleveren. de eerste bestaat erin dat je de kleurmodus van een foto omzet naar
grijswaarden via afBEElding, MOdUS, grijSWaardEn. alle
kleurinformatie verdwijnt uit je foto, en je houdt een plat beeld
over. Snel ongedaan maken dus.
Een tweede manier is de kleurverzadiging op nul zetten. kies
VErBEtErEn, klEUr aanPaSSEn, klEUrtOOn/VErzadiging
aanPaSSEn, en schuif de regelaar VErzadiging helemaal naar
rechts. het resultaat mist alweer de uitstraling die ik voor ogen
heb. gelukkig is er nog de knop annUlErEn.
Stap 3 Met de presets voor zwart-wit kom je al een heel eind.

Stap 3 / Zo oogt Het beter
Voor het omzetten naar zwart-wit bevat Photoshop Elements
een veel slimmere methode, die heel origineel OMzEttEn naar
zWart-Wit heet. je vindt ze in het VErBEtErEn-menu. als ik
deze opdracht aanklik, verschijnt er een venster met de originele kleurenfoto naast de omzetting in zwart-wit. Onderaan kan
ik kiezen tussen zes stijlen die bepalen hoe de omzetting precies gebeurt: infraroodeffect, krant, portret, landschap, levendig
landschap, stadsgezicht. ik kies uiteraard voor POrtrEt.
rechts onder staan drie schuifregelaars waarmee je de rode,
blauwe en groene kleuren uit de oorspronkelijke foto meer
of minder kan laten doorwegen in de omzetting. ik blijf hier
meestal af. Wat ik wel gebruik, is de schuifregelaar COntraSt
(+10 in dit geval) om iets meer scherpte te verkrijgen. ik ben
tevreden met de preview, en pas toe door op Ok te klikken.
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Workshop Photoshop Elements_Windows & Mac OS X

Stap 4 Omzetten naar zwart-wit kan ook door een kleurverloop
over de foto te leggen.

Stap 4 / de kelby-metHode
Maar omzetten naar zwart-wit kan nog beter, met een trucje dat
ik van Photoshop-meester Scott kelby leerde. zijn methode is
iets bewerkelijker, maar het resultaat is er dan ook naar. in het
lagEn-palet selecteer ik de achtergrondlaag, die met de bijgesneden foto. Onderaan dat palet kies ik EEn niEUWE OPVUllaag
Of aanPaSSingSlaag MakEn, en dan VErlOOP tOEWijzEn
(gradiEnt MaP). Mirakel: de foto staat meteen in zwart-wit.
het ziet er al goed uit, maar ik wil nog wat aanpassen.
in het palet aanPaSSingEn klik ik op de miniatuurafbeelding
van het kleurverloop om de VErlOOPBEWErkEr (gradiEnt
EditOr) te openen. ik klik onder de weergave van het kleurverloop, ongeveer in het midden, om een ‘StOP’ toe te voegen. je
zal merken dat de foto meteen afzichtelijk donker wordt, maar
geen nood – dat lossen we zo meteen op.
Stap 5 Ik voeg een stop toe aan het kleurverloop en kies een grijswaarde.

Stap 5 / de kelby-metHode - deel 2
nog steeds in de Verloopbewerker klik ik dubbel op de stop die
ik net heb toegevoegd. in het venster SElECtEEr klEUrStOP
(SElECt StOP COlOr) dat nu open staat, klik ik uiterst links
om een grijswaarde te kiezen (je kan ook kleurwaarden invullen). je ziet op de foto meteen wat verandert als je een andere
grijswaarde aanklikt. Voor deze foto kom ik uit op een grijs dat
bestaat uit r76, g76 en B76. ik klik op Ok om die grijswaarde
toe te kennen aan mijn stop.
in de VErlOOPBEWErkEr kan ik het contrast van de afbeelding
nu aanpassen door mijn stop te verschuiven. Om de foto donkerder te maken, sleep ik de stop iets naar rechts, en klik op Ok
om de instellingen toe te passen.

Stap 6 / FiNiSHiNg toucHeS
Stap 6 De Vignet-tool is eigenlijk bedoeld om zwarte hoeken weg te
werken, maar je kan ze er ook mee toevoegen.
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Er zijn nog twee dingen die je kan doen om de nieuwe zwart-wit
foto af te werken. Een eerste is toch een klein beetje kleur in
de foto laten doorschemeren. dat doe je door de laag met het
kleurverloop te selecteren in het lagen-palet, en de dEkking
(OPaCity) van die laag te verminderen naar bijvoorbeeld 90 of
80%. zo krijg je een heel subtiel kleureffect.
ten slotte wil ik de hoeken van de foto nog donkerder maken.
daardoor gaat de aandacht van de kijker nog meer naar het gezicht op de foto. in het lagen-palet selecteer ik de achtergrondlaag, en kies dan in het filtEr-menu voor CaMEraVErVOrMing
COrrigErEn. door de schuifregelaar onder VignEt naar dOnkErdEr MakEn te schuiven, worden de hoeken donkerder. Voor
deze foto is -75 voldoende, bij een MiddElPUnt dat op de
standaardwaarde van +50 mag blijven staan (door deze tweede
schuifregelaar maak je het vignet groter of kleiner). klik op Ok
om het vignet toe te passen.

Een originele presentatie maken

Waarmee?

De online dienst Prezi,
Windows XP / Vista / 7 & Mac OS X

Hoelang?

Een half uur (om het programma onder
de knie te krijgen)

Niveau

★★★★★
JE MOEt OVErMOrgEn EEn PrESEntatiE gEVEn,
Maar hEbt gEEn flauW bEnul Waar tE bEginnEn,
laat Staan in WElkE VOrM JE Dat allEMaal Zal gOOiEn.
MEt DE gratiS PrESEntatiEDiEnSt PrEZi hEb JE niEt
EEnS EEn gEOrganiSEErD brEin nODig OM aan
DE Slag tE gaan.

Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

door
Els Bellens

Stap 1 / GeeN paNiek!

Eerlijk? ik vind de meeste klassieke presentaties saai, en niet alleen omdat
ik dan twee uur in een donkere en slecht verluchte ruimte moet zitten.
Dia’s, bullets en flauwe clipart, ik heb het allemaal al eens gezien. Wil je brainstormen, mindmappen en nog meer van die new age Engelse werkwoorden,
dan doe je dat beter met het tooltje Prezi.
alles werkt gratis en online. Je vindt de dienst op http://prezi.com. klik
bovenaan rechts op Sign uP, kies de gratis versie en doorloop de registratie.
aan het einde klik je op Start uSing PrEZi nOW, want de tijd dringt.
Zoek je inspiratie, dan vind je hier al een aantal voorbeeldpresentaties. Op het
tabblad lEarn staat ook nog eens een massa – meestal Engelstalige – tutorials.
Maar het belangrijkste tabblad is YOur PrEZiS. Daar zit je persoonlijke profiel.
klik bovenaan op nEW PrEZi en blijf ademen.
Stap 1 Prezi: gratis als je wat reclame kan verdragen.
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Workshop Prezi_Windows & Mac OS X

Presenteren
zonder dia’s

Wat?

Workshop Prezi_Windows & Mac OS X

Stap 2 / BraiNStormeN

het grote voordeel van Prezi is dat je er niet
meteen je afgewerkte presentatie in moet gooien.
Je hebt zelfs geen grote ideeën of vooraf uitgedachte structuur nodig – voor een warhoofd als ik
een enorm voordeel. Je begint gewoon met een wit
vlak. Daar zet je al je ideeën, titels en beelden op.
ik dubbelklik om een tekstvakje te openen en het
onderwerp neer te pennen. Daarrond zet ik ideeën
en associaties.
Om het witte blad te verslepen, pak je het vast
met de linkermuisknop. uitzoomen doe je met het
muiswiel. klik op een stuk tekst, en de ‘zebra’ komt
te voorschijn. klik op de binnenste cirkel van die
zebra en sleep je tekst om hem ergens anders neer
te planten.

Stap 2 De zogeheten zebra ziet er niet uit, maar laat je wel
intuïtief spelen met beeld en tekst.

Stap 3 Het hokjesdenken blijft hangen.

Stap 3 / VoorBij de cHaoS

Eens uitgestormd, kan je wat structuur aanbrengen.
ik zet alvast mijn titel groter, want daar ben ik trots
op. klik erop en sleep de tweede cirkel van de zebra
naar buiten om je tekst groter te maken (en naar
binnen om hem te verkleinen). Met de buitenste
cirkel van de zebra roteer je beelden en tekst, voor
de momenten waarop je creatief uit de hoek wil
komen. ik ben dan wel kunstig bezig, maar toch
blijven hokjes een handige manier om items te
groeperen. ga daarvoor naar het menu, de vreemde
zeepbelconstructie in de linkerbovenhoek. klik op
fraME en teken een stevige cirkel of rechthoek om
stellingen die bij elkaar horen samen te zetten.

Stap 4 Staat het op YouTube, dan kan het in je presentatie.

Stap 4 / tekSt iS maar tekSt

Met pijltjes kan je daar ook nog eens verbanden
tussen leggen. klik op de ‘binnenste’ bol van het
menu om terug te gaan, en kies inSErt, ShaPES
om pijltjes en highlights te vinden. De knop in het
midden kan je vergelijken met de pen in een tekenprogramma: hij laat je volledig je gang gaan.
Om je argumenten kracht bij te zetten, kan je
beelden gebruiken. ik ben nog altijd tegen flauwe
clipart, maar het is natuurlijk helemaal aan jou
hoe je je presentatie opfleurt. klik op inSErt en
lOaD filE om een beeld, pdf of video van je harde
schijf te halen. Je kan zelfs Youtube-filmpjes
toevoegen. Daarvoor dubbelklik je om een tekstvak
te openen, waarin je dan de rechtstreekse link naar
het filmpje plakt.
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Stap 5 Dit is de volgorde die mijn presentatie zal volgen.

Stap 5 / StappeNplaN

het is met Prezi mogelijk om te freestylen, en tijdens een
presentatie zelf op de relevante beelden en tekst te klikken,
maar dat vereist een vorm van zelfvertrouwen die mij onbekend
is. Om enige houvast te krijgen, maak ik een pad aan. Daarmee
bouw je een chronologische volgorde voor de items in je presentatie. handig; zo moet ik op het moment zelf elke keer gewoon
verder klikken. kies Path in het menu en klik je items aan in
de volgorde waarin je ze aan bod wil laten komen. Ze krijgen
automatisch een nummertje mee. Wil je er eentje weghalen,
dan klik je op het nummer en sleep je het uit de Prezi. Of voeg
een item toe in je chronologie door het lichtere bolletje tussen
twee nummers naar dat item te slepen. Je kan tussendoor ook
een overzicht geven. Zoom daarvoor uit en klik op CaPturE
ViEW in het Path-menu. Die ‘screenshot’ krijgt een eigen nummer in het Path.

Stap 6 De pijl om terug te gaan naar het begin van je presentatie
zit goed verstopt.

Stap 6 / SHoWtime!

test even of het publiek niet al te duizelig gaat worden van je
presentatie, en of ze überhaupt kunnen volgen. klik op ShOW
om de items in je Path in de juiste volgorde af te spelen. De
pijltjes onderaan rechts laten je een item vooruit of achteruit
gaan. klik en houd je cursor op de tErug-knop om de knop
‘terug naar begin’ te vinden. De knop uiterst rechts tovert je
presentatie op een volledig scherm. ben je moediger dan ik,
dan kan je ook freestylen. Daarvoor blijf je in Show modus en
klik je de items aan waarover je iets wil vertellen. Ze worden
automatisch centraal en groot in beeld gebracht. Een druk op
de spatiebalk stuurt je terug naar de creatieve modus.

Stap 7 / eeuWiGe roem
Stap 7 Ik ben vanaf nu te googelen.

tijd om je presentatie aan de kritische blik van het internet te
onderwerpen. Van zodra je bovenaan rechts op EXit klikt, wordt
je presentatie gepubliceerd. Daar heb je niet veel controle over.
Presentaties die in de gratis versie van Prezi gemaakt zijn,
worden automatisch op Prezi.com gepubliceerd, waar iedereen
ze kan zien. Wil je ‘privé’ presentaties maken, dan is het
betalen. Download in het tabblad YOur PrEZiS een kopietje van
je werk naar je desktop, om het ook offline te kunnen
gebruiken. Vertrouw je je collega’s om niet overal borsten bij te
tekenen, dan kan je hen ook laten meewerken aan jouw presentatie. klik onderaan op inVitE EDitOrS, kopieer de link die je
daar vindt en stuur hem door naar collega’s of vrienden om hen
toegang te geven.

Maak je publiek niet Misselijk

Volg de presentatie van deze workshop op
http://prezi.com/5rp8_obcxupt/indruk-maken-met-prezi

Het is in veel opzichten makkelijker om met Prezi een onderhoudende
presentatie te maken dan met een klassieker als PowerPoint. Door
in en uit te zoomen en zwierig met de camera van item naar item te
gaan, zit er meteen dynamiek in je verhaal. Maar je mag natuurlijk niet
overdrijven: daar wordt je publiek duizelig van. Probeer je onderwerpen,
of de argumenten van een bepaalde stelling, zoveel mogelijk bij elkaar te
zetten en beperk lange, draaierige bewegingen voor momenten waarop
ze echt iets bijbrengen aan je verhaal.
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Workshop Facebook_Windows & Mac OS X

Wat?

Selectief informatie tonen in Facebook

Waarmee?

De privacyinstellingen van Facebook,
Windows XP / Vista / 7 & Mac OS X

Hoelang?

Een kwartiertje

Niveau

Verberg je
wilde foto’s

★★★★★

Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

AlS jE VOOr EEn kAntOOr OF EEn grOOt bEDrijF WErkt, kEn jE
DE SituAtiE WEl. iEDErEEn zit OP FAcEbOOk, En OP EEn DAg krijg
jE DE VrAAg OF jE VriEnDjE Wil WOrDEn VAn DE bAAS. O jEE.

door
Els Bellens

Stap 1 Hou de leden van je bikerbende netjes gescheiden
van brave collega’s op het werk.
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je kan natuurlijk weigeren, maar de meesten onder ons zijn zo moedig niet.
Hoe vermijd je dat de directeur je vriendje wordt en meteen ook al jouw
wilde foto’s onder ogen krijgt? De makkelijkste manier is natuurlijk gewoon
geen foto’s uploaden die wel eens ‘verkeerd geïnterpreteerd’ kunnen worden
(een wijze raad die mijn boa-dragende collega hierboven in de wind heeft
geslagen). Maar heb je vrienden die jou al eens durven taggen in foto’s en
video’s van feestjes, dan komen die toch nog in jouw nieuwsfeed terecht.
De hoogste tijd om de steeds ingewikkelder wordende privacyinstellingen
van Facebook onder de loop te nemen.

Stap 2 Heb je boertige vrienden, zorg dan dat je baas ook de
‘Prikbordberichten van vrienden’ niet te zien krijgt.

Stap 1 / LijStjeS: jouW vrieNd

Het krachtigste wapen dat je hebt om bepaalde mensen weg te houden van
compromitterende informatie, zijn vriendenlijsten.
klik bovenaan rechts op AccOunt en kies VriEnDEn bijWErkEn. je krijgt
een lijstje van al je vrienden te zien. klik bovenaan op niEuWE lijSt MAkEn. geef het kind een toepasselijke naam (bijvoorbeeld ‘baas’) en kies de
mensen die je aan die lijst wil toevoegen. Een klik op MAAk lijSt,
en je lijstje is klaar voor gebruik.
krijg je later nog nieuwe aanvragen van collega’s, dan kan je hen nu via de
lijst VriEnDEn toevoegen aan je speciale ‘baas’-groep.

Stap 2 / paS je privacyiNSteLLiNgeN aaN

baas bart is nu (voorlopig) het enige lid van het lijstje baas. Maar hij kan
nog wel alles zien. klik dus nog eens op AccOunt en ga deze keer naar
PriVAcYinStEllingEn.
Facebook heeft eigenlijk het liefst dat je helemaal niks afschermt, dus van
de aanbevolen instellingen hoef je je niks aan te trekken. klik onderaan op
inStEllingEn AAnPASSEn en geef nu voor elke soort informatie aan wie ze
mag zien. ik wil bijvoorbeeld dat mijn vrienden foto’s zien waarin ik getagd
ben, maar baas bart niet. Da’s zo gefixt. klap naast FOtO’S En ViDEO’S
WAArin ik bEn gEtAgD het drop-down menu open en kies AAnPASSEn. klik
nu AllEEn VriEnDEn aan bij zicHtbAAr MAkEn VOOr, en bij VErbErgEn
VOOr zet je de lijsten die met je wilde leven geen zaken hebben. klik op
inStElling OPSlAAn om af te sluiten.
Dat werkt trouwens ook andersom. Wil je je religieuze overtuiging alleen
tonen aan je godvruchtige oma, klik dan bij zicHtbAAr MAkEn VOOr op
bEPAAlDE PErSOnEn en vul daar de naam van je moeder, meneer pastoor of
je godsdienstleraar in.

Stap 3 Zorg wel dat je bij het publiceren helder genoeg bent om te weten
welke postjes je voor wie afschermt.

Stap 3 / ScHerM poStjeS af

zo, je hebt nu de grote lijnen aangegeven. natuurlijk kan je er gewoon
voor zorgen dat de baas jouw statusupdates niet te zien krijgt, maar dan
mist hij ook wel berichtjes als ‘Het is maandag acht uur, en ik ben al op
kantoor!’. Pech.
Dus gaan we verder verfijnen. Sinds enkele maanden kan je ook individuele
berichten van toestemmingen voorzien. tik daarvoor je statusupdate in
en klik op het slotje onder je berichtenbalk. Daar kies je weer AAnPASSEn,
en laat je Vrienden toe, behalve de baas.

Stap 4 Hoe krijgen vrienden jouw profiel te zien?

Stap 4 / cHeck, cHeck eN dubbeLcHeck

Facebook heeft de vervelende neiging om zijn instellingen nogal vaak aan
te passen. Wil je weten wat de baas en jouw drie verschillende minnaressen
te zien krijgen, maak dan nog eens een ommetje langs AccOunt, PriVAcYinStEllingEn. klik bovenaan in het tekstje op inStEllingEn bEkijkEn en
rechts bovenaan op de knop VOOrbEElD VAn Mijn PrOFiEl.
je krijg nu je eigen profiel te zien, zoals mensen die je niet als vriend hebben, dat onder ogen krijgen. tik vervolgens bovenaan de naam in van een
vriend, om je profiel door zijn ogen te bekijken. Probeer het tenslotte ook
eens met de baas, en hoop dat het allemaal in orde is.

Ontvrienden is beter dan weigeren
Je krijgt wel te zien wie jouw vriendschapsverzoeken aanvaardt, maar niet wie jou
daarna terug verwijdert. Durf je dus de baas niet te weigeren, dan kan je hem altijd
meteen ‘defrienden’. Hij vindt je dan gewoon niet meer in zijn vriendenlijst terug,
en kan alleen je openbare profiel zien.
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Workshop Word 2007_Windows

Wat?
Tekst opmaken met een behoorlijke
bladspiegel

Waarmee?
Word 2007, Windows XP / Vista / 7

Hoelang?
Kwartiertje, voor een reeds getypte tekst

Niveau

★★★★★
Video tutorial op ons YouTube-kanaal
www.youtube.com/clickxbe

door
Ronald Meeus

Opgemaakt
staat netjes
Als je een lAngere TeKsT een beeTje oVerzichTelijK en PresenTAbel in elKAAr Wil drAAien,
heb je besT de bAsisKunsTjes VAn je TeKsTVerWerKer onder de Knie. geluKKig heefT Word
2007 de belAngrijKsTe Tools oP een PresenTeerblAAdje KlAArliggen en is heT enKel een
KWesTie VAn de juisTe TricKs en clicKs Te WeTen
ziTTen.

RugmaRges

bekentenis: de eindverhandeling die ik als student inleverde, was een gedrocht
van formaat: titels waren handmatig ingevoerd waardoor ze niet overal even
groot waren, regels laten inspringen deed ik met de spatiebalk, en stijlen, daar
deed al helemaal niet aan mee. een schande. en je wil niet weten hoelang ik
heb zitten priegelen met die spatiebalk. Terwijl ik met enkele simpele clicks een
veel eleganter eindresultaat had kunnen afleveren.
om te bewijzen dat ik de afgelopen dertien jaar toch wat heb bijgeleerd, haalde
ik mijn Toshiba satellite laptop uit 1997 onder het stof vandaan. ik gooide ik
mijn eindverhandeling door Word 2007 op mijn huidige pc, en maakte hem eindelijk op zoals het hoorde.

Als je een document opmaakt dat dubbelzijdig in
gedrukte en ingebonden vorm moet terechtkomen,
hou je de linker- en rechtermarge gelijk en voeg je
een rugmarge van één à twee centimeter toe. Die
rugmarge is belangrijk, omdat ze voor even en oneven
pagina’s respectievelijk aan de linker- en rechterkant
wordt bijgeteld.

Stap 1 Met aangepaste marges wordt je
bladspiegel meteen minder saai.

STAP 1 / iN de MArge
Als je aan een nieuw document begint, staan de paginamarges – de afstand tussen de rand van het blad en de tekst – standaard op 2,5 centimeter. efficiënt
maar saai, als je het mij vraagt. ik merkte dat mijn vierentwintigjarige ik zijn
eindwerk destijds gewoon op die standaardwaarde had laten staan. dat kan
beter, want met een iets bredere marge aan de linkerkant blijft je werk ook
nog prettig om te lezen als het is ingebonden of in een klasseermap zit, en
nodigt het de lezer ook uit om er annotaties op te kribbelen. hoe doe je dat?
door eerst het tabblad PAginA-indeling open te gooien in de lintinterface.
je vindt daar onder PAginA-insTelling het item MArges. Klik dat aan en kies
AAngePAsTe MArges. zet nu de linkermarge wat breder, op vijf centimeter bijvoorbeeld, en neem de rechter- en bovenmarge wat minder ruim.

Stap 2 Laat je lezer beter tussen de lijntjes lezen,
door de regelafstand wat te vergroten.

STAP 2 / vAN regel ToT regel
een ander element dat de lees- en presenteerbaarheid van je tekst gevoelig kan
opkrikken, is de regelafstand. je stelt de standaardwaarde in door terug te keren
naar het linttabblad sTArT, waar je onder AlineA het item regel- en AlineA-AfsTAnd kiest. standaard staat dat op enKel (aangegeven door het cijfer 1,0), maar
je kan daar gerust anderhalf van maken als je een prettiger leesbare tekst wil, of
twee als je ook tussen de regels ruimte wil openlaten voor handgeschreven notities. de veranderingen die je doorvoert, slaan enkel op de alinea waar momenteel
je cursor staat, maar je kan ook een grotere brok tekst in één keer op dezelfde
regelafstand zetten door de volledige broodtekst van je pagina of hoofdstuk te
selecteren, en de regelafstand meteen voor de hele selectie te wijzigen.

STAP 3 / AfSTANd grAAg

Stap 3 Weg met witregels tussen twee paragrafen:
voeg gewoon een alinea-afstand toe.

in de originele versie van mijn eindwerk voegde ik tussen elke alinea een witregel
in. Volkomen onnodig, en zelfs een beetje zonde, want een volledige witte regel
plus twee keer de regelafstand neemt al snel heel wat plaats in. een veel mooiere
oplossing krijg je door een afstand tussen twee alinea’s in te stellen. dat gaat
door op een alinea te gaan staan (of er meerdere te selecteren), en onder de
sectie AlineA in het linttabblad sTArT het dialoogvenster AlineA te openen (het
pijltje onderaan rechts van de sectie). daar stel je bij AfsTAnd een waarde in bij
nA (5 tot 12 beeldpunten). Als je vindt dat de wijzigingen die je hier hebt aangebracht (dus ook de regelafstand) best op het volledige document mogen slaan,
klik je onderaan op Als sTAndAArd insTellen. Als er dan toch alinea’s zijn die
eruit moeten springen, kan je ze nog altijd hun eigen spatiëring geven.
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Stap 4 Loslaten die tab-toets: voor tekstinsprongen
gebruik je de tools onder de sectie AlineA.

secties
Als je een document met meerdere hoofdstukken maakt, is het handig om na elk hoofdstuk een sectie-einde in te lassen. Zo kan je de hoofdstukken beter van elkaar differentieren in hun opmaak of hun kop- en voetteksten (zie stap 6). Je voegt een nieuwe sectie
in door onderaan de laatste pagina van de vorige te gaan staan, het linttabblad PAginAinDeling te selecteren, en daar bij PAginA-instelling op einDemArkeringen te
klikken. kies vervolgens, onder sectie-einDen, voor VolgenDe PAginA.

STAP 4 / SPriNg iN

Stap 5 Maak de opmaak van je titels, quotes en
andere elementen gelijkvormig door er stijlen op toe
te passen.

Wie een korte alinea, zoals een citaat, wat dieper in de tekst wil drukken,
heeft de neiging om snel even naar het begin van de eerste regel te gaan en
op TAb te drukken. oei, alleen de eerste regel van de alinea springt in. dus ga
je elke regel met de tab doen inspringen. zo, opgelost, denk je. Tot je een paar
woorden toevoegt en wegveegt, en de insprongen gewoon mee ziet verhuizen.
de TAb-toets dient namelijk alleen maar om een grote sprong binnen een regel
te maken. echte alinea-insprongen voer je in door, in de sectie AlineA onder
het tabblad sTArT, op insPringing VergroTen of insPringing VerKleinen
te klikken: zo gaat de hele alinea mee. Als je zelf de maat van de insprong wil
bepalen, doe je dat door opnieuw het dialoogvenster AlineA tevoorschijn te
toveren.

STAP 5 / STrAf MeT STijleN

Stap 6 Kop- en voetteksten kunnen per sectie
verschillen. Vaak wordt hier bijvoorbeeld de titel
van het hoofdstuk herhaald.

ik heb het nog niet over lettertypes gehad, en daar is een reden voor. ik wil
namelijk voorkomen dat je zelf een lappendeken van lettertypes en tekstgroottes in elkaar gaat weven, om vervolgens te vergeten welke puntgrootte je
alweer koos voor die titel. zeker voor een werk met verschillende hoofdstukken
en tussentitels kan je best met vooraf geprogrammeerde stijlen werken. onder
het tabblad sTArT vind je een selectie van stijlen, die je met sTijl Wijzigen
nog kan aanpassen. ook kan je, door er met de rechtermuisknop op te klikken
en Wijzigen te kiezen, op elk moment vormelementen als tekstgrootte, font en
kleur van een van je stijlen aanpassen. Vervolgens ken je aan elke titel en tussentitel van hetzelfde niveau zijn eigen stijl toe. hetzelfde gaat op voor platte
tekst (meestal de stijl standaard), citaten en andere elementen.

STAP 6 / vAN koP ToT voeT(TekST)

geen veRschil met WoRd 2010
ik probeerde de stappen van deze workshop tegelijk
op Word 2007 en Word 2010 uit, en merkte geen enkel
verschil tussen de twee versies wat het opmaken van de
bladspiegel betreft. Wel bevat Word 2010 een handige
navigeertool voor gebruikers die stijlen instellen: het
navigatiepaneel, dat je tevoorschijn oproept met de combinatie ctrl+F toont je een mooi, aanklikbaar overzicht van
langere documenten.
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een beetje document bevat ook een kop- en voettekst om je lezer bij de les te
houden, een element dat ik destijds finaal over het hoofd had gezien. Terwijl
het tegenwoordig doodsimpel is om toe te voegen. dubbelklik gewoon op de
boven- of onderkant van een pagina, en je krijgt de kop- en voettekstsectie
te zien. die kan je vervolgens vrij aanpassen. of je gaat naar het tabblad
inVoegen, waar je met KoPTeKsT of VoeTTeKsT meteen ook een voorgeformatteerde header of footer kiest. bij een tekst met meerdere secties kan je voor
elke sectie een aparte kop- en/of voettekst bewerken. standaard zijn ze echter
allemaal hetzelfde. Als je aan je kop- of voettekst bezig bent, kan je onder het
aangepaste lint hulPMiddelen Voor KoP- en VoeTTeKsTen de optie nAVigATie
- AAn Vorige KoPPelen uitschakelen. zo geef je aan dat je in deze sectie een
andere inhoud van je header of footer wil.

Je pc scannen op allerlei vormen van malware

Waarmee?
Malwarebytes Anti-Malware 1.46, Windows XP /
Vista / 7

Hoelang?

Je hebt een uP-to-dAte AntIVIrustool, MAAr toch
durft een of Ander ondIng door de MAzen VAn het net
glIPPen? stuur er een tWeede JAger AchterAAn. en
geloof Me VrIJ: MAlWArebytes AntI-MAlWAre Is onVerschrokken!

of wacht ‘ns … twee antimalwaretools installeren op hetzelfde systeem: is dat
niet vragen om conflicten? In dit geval niet, gezien de gratis variant van AntiMalware geen real-time bescherming biedt en dus niet zal conflicteren met de
actieve bescherming van je andere tool. Je kan dus rustig Malwarebytes AntiMalware 1.46 downloaden op www.malwarebytes.org en installeren.

Stap 1 / SySteem ScaNNeN
na de opstart MAlWArebytes’ AntI-MAlWAre krijg je het hoofdvenster te zien
en de tab scAnner. Meteen de juiste plaats voor een eerste systeemscan. In de
gratis versie kan je kiezen tussen een snelle scAn en een VolledIge scAn. Ik
neem liever geen risico’s en ga dus voor de tweede optie. bevestig met scAn en
selecteer de stationsletter(s) die je wil laten onderzoeken. hoelang een scanronde duurt, hangt af van de hoeveelheid te doorzoeken data. Je kan een scan
hoe dan ook op elk moment pauzeren (en weer hervatten) of beëindigen.

Installatie: 5 minuten; scanronde: afhankelijk
van de hoeveelheid data

Niveau

★★★★★

Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

door
Toon Van Daele
Stap 1 Eerst stations selecteren, dan scannen!

Stap 2 / ReageReN op bedReigiNg
na de scanronde krijg je automatisch bericht over eventuele dreigingen; bekIJk
resultAten toont je een overzicht van de geïnfecteerde objecten. klik je zo’n
object met de rechtermuisknop aan, dan kan je online bijkomende feedback
opvragen. het is ook mogelijk het object aan de negeerlijst toe te voegen. let
wel, hiermee geef je Anti-Malware het signaal dat het om koosjere software gaat
die de tool in het vervolg mag negeren. Wellicht doe je er dan toch veiliger aan
alle verdachte items te selecteren en op de knop VerWIJder geselecteerde te
drukken, waarna je in de meeste gevallen je pc zal moeten herstarten.

Stap 3 Anti-Malware nestelt zich netjes in het
snelmenu van de Windows Verkenner.

Stap 3 / iNStelliNgeN fiNetuNeN
heel veel valt er in de gratis versie van Anti-Malware niet in te stellen, maar
veiligheidshalve geef ik toch een paar belangrijke opties mee. zo doe je er alvast goed aan geregeld de tab uPdAte te openen en op de knop controleer oP
uPdAtes te drukken. Volautomatische updates blijken namelijk het alleenrecht
van licentiehouders. op de tab InstellIngen tref je dan weer een paar opties
aan om de tool meer op jouw smaak af te stemmen. Interessant vind ik alvast
de optie Integreer MAlWArebytes’ AntI-MAlWAre In het rechtsklIksnelMenu VAn WIndoWs Verkenner: zo kan je met één muisklik een verdacht
bestand richting Anti-Malware sturen. Pak de beestjes!
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Jachtseizoen

Wat?

Workshop Printer delen_Windows

Wat?
Een printer delen over je netwerkje

Waarmee?
Windows XP / Vista / 7

Hoelang?
Drie kwartier

Niveau

★★★★★
Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

door
Toon Van Daele

Broederlijk
printen
MEt DiE tWEE DEsktoP-Pc’s En jE laPtoP hEb jE al EEn aarDig thuisnEtWErkjE Voor Elkaar. Maar nu zit jE nog MEt DiE usb-PrintEr DiE
zijn PlaatsjE in Dat nEtWErk oPEist, bErEikbaar Voor hEt gansE
gEzin. hoE Pak jE Dat aan?
De meest comfortabele oplossing om een printer in een netwerk te stoppen is … jawel, een
netwerkprinter. Die heeft een Ethernet-poort aan boord, die net als een pc ook een eigen iPadres kan krijgen (zie kaderstukje op pagina 43). Een mogelijk alternatief is een nas of een
router met ingebouwde printserver: die zorgt er dan wel voor dat de aangesloten printer voor alle
netwerktoestellen bereikbaar is. Maar wat als je niet over deze handige hardware beschikt en alleen
een bescheiden usb-printer voor je staan hebt? geen probleem; dat lossen we in deze workshop
samen op, zowel voor Windows XP als Vista en 7.

Stap 1 Met de juiste driver ben je al halfweg.

Stap 1 / Sluit de priNter aaN

laat ik beginnen met een Windows 7-toestel. start de pc op en verbind
de printer via usb. slim als Windows 7 is, detecteert die nu zelf de
printer(driver). toch niet? in dat geval kan je via de knop instEllingEn
WijzigEn aangeven dat je automatisch stuurprogramma’s wil downloaden.
Windows update neemt het roer over en haalt normaliter de juiste driver
op. De installatie controleer je via configuratiEschErM, aPParatEn En
PrintErs WEErgEVEn. is het pictogram voorzien van een uitroepteken,
klik het dan met de rechtermuisknop aan en kies ProblEMEn oPlossEn:
wellicht vist Windows alsnog de juiste driver op en installeert het die. zo
niet, klop je aan bij (de site van) de printerproducent. in Windows Vista en
XP verloopt de installatie van een usb-printer op een nagenoeg identieke
manier en zo goed als volautomatisch.

Mac-elijk
Een Mac-fanaat is je Windows-bastion binnengedrongen? Dan wil die
je gedeelde printer wellicht ook kunnen aanspreken ... Dat gaat heel in
het kort als volgt. Eerst breng je de Mac in je netwerk: open hiervoor
SyStEEMvoorkEurEn en klik op nEtWErk. kies in de linkerkolom het
netwerkmedium – Ethernet wellicht – en duid rechts de naam van je
netwerkje aan. vervolgens voeg je op de Mac een printer toe, waarbij je
kiest voor MEEr printErS. Daar kan je dan in je netwerk zoeken naar de
pc-met-printer. Als het goed is, zal oS X de printer detecteren.
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Stap 2 / teSt eN deel de priNter

Stap 2 Controleer of de printer wel degelijk is gedeeld.

secuur als je bent, controleer je nu eerst een paar instellingen. klik met de
rechtermuisknop op het printericoontje en kies EigEnschaPPEn Van PrintEr
– in Vista en XP is dat gewoon EigEnschaPPEn. open de tab DElEn en zorg
dat er een vinkje staat naast DEzE PrintEr DElEn – desnoods druk je eerst
op de knop oPtiEs Voor DElEn WijzigEn. geef de share een duidelijke,
korte naam mee. klik ook even op de knop EXtra stuurPrograMMa’s en
plaats een vinkje naast de besturingssystemen die op je andere netwerk-pc’s
geïnstalleerd staan.
Voor alle zekerheid controleer je op de pc-met-printer ook nog snel enkele
netwerkinstellingen. in Windows 7 open je daarvoor het nEtWErkcEntruM,
waar je gEaVancEErDE instEllingEn Voor DElEn WijzigEn kiest. zorg
dat nEtWErkDEtEctiE inschakElEn en bEstanDs- En PrintErDEling
inschakElEn is geactiveerd en bevestig indien nodig met WijzigingEn
oPslaan. in Vista vind je vergelijkbare opties in het hoofdvenster van
het nEtWErkcEntruM (nEtWErkDEtEctiE en PrintErs DElEn stel je in
op ingEschakElD). in XP doorloop je hiervoor best de wizard nEtWErk
instEllEn. Die vind je via allE PrograMMa’s, burEau-accEssoirEs,
coMMunicatiE, waarbij je er vooral op let ook bEstanDs- En PrintErDEling
inschakElEn aan te stippen. zorg er tenslotte voor dat nergens een firewall
als spelbreker kan optreden.

Stap 3 Desnoods vul je zelf het printerpad in.

Stap 3 / priNt via Het NetWerk

over nu naar een van je andere netwerkcomputers. Deze keer mag XP de
spits afbijten. open PrintErs En faXaPParatEn en kies EEn PrintEr
toEVoEgEn. in de wizard stip je nEtWErkPrintEr of EEn PrintEr DiE
MEt EEn anDErE coMPutEr is VErbonDEn aan. nu kan je Windows zelf
naar de printer laten speuren, maar het kan ook vlugger. stip de tweede
optie aan en vul bij naaM in: \\computernaam\sharenaam (de naam van
de pc-met-printer dus en de printersharenaam – in ons voorbeeld: \\7-testPc\laserprinter). Mogelijk moet je nu eerst nog je account-id van de pcmet-printer invullen – laat in dat geval het vinkje staan bij WachtWoorD
onthouDEn.
zodra het stuurprogramma geïnstalleerd is, wordt de printer toegevoegd en
wacht die ongeduldig op je testpagina. in Vista en 7 is de procedure niet
veel anders. ook hier voeg je een printer toe en kies je nEtWErkPrintEr
[…] toevoegen. Vindt die de printer niet zelf, klik dan op DE PrintEr DiE
ik Wil gEbruikEn, staat niEt in DE lijst, waarna je alsnog het juiste
pad invult – \\computernaam\sharenaam, dus. Deze procedure herhaal je
nu op al je netwerk-pc’s.

NeTwerkpriNTer
Heeft je printer een ingebouwde Ethernet-poort, dan hoef je niet langer een pc te
laten aanstaan om via het netwerk te kunnen afdrukken. De installatie is niet bepaald
moeilijk, eens je het ip-adres van de printer te pakken hebt. Daarvoor volg je best
de instructies in de meegeleverde handleiding. Belangrijk is alvast dat het adres
‘compatibel’ is met het adresbereik van de rest van je netwerkje. nu hoef je die
printer maar toe te voegen in Windows. in tegenstelling tot wat je zou denken, kies je
beter niet nEtWErkprintEr, maar LokALE printEr toEvoEgEn. vervolgens kies
je EEn niEuWE poort MAkEn en selecteer je StAnDArD tCp/ip port, waarna je
bij HoStnAAM of ip-ADrES het ip-adres van de printer invult. nu nog snel even de
driver ophalen, de printer van een gepaste naam voorzien – delen hoeft niet eens – en
afdrukken maar!

VakTaal
ethernet:
Met een Ethernet-kaart kan je een computer op een netwerk aansluiten. Het Ethernetprotocol gebruikt zogenaamde utp-kabels, die lijken op een telefoonaansluiting maar
iets groter zijn.
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Workshop Skype_Windows & Mac OS X

Wat?
Internationaal bellen voor geen geld

Waarmee?
De ‘voice over IP’-toepassing Skype,
Windows XP / Vista / 7 & Mac OS X

Hoelang?
Opzetten duurt een half uurtje;
bellen kan zolang je wil

Bellen zonder
betalen

Niveau

★★★★★
Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

een van de kleine folietjes die je er als multimediajournalist bij krijgt, is dat
fabrikanten je wel eens op een vliegtuig zetten om ergens ver van huis – in hun
internationale hoofdkwartier of op een speciale evenementlocatie – gedurende
enkele dagen hun nieuwe producten te bewonderen. het bracht ondergetekende
afgelopen jaar alleen al in new york, San francisco, verschillende enclaves van
Silicon Valley, las Vegas, Moskou, kopenhagen, londen en Parijs, en er zijn collega’s die het nog veel bonter maken. It’s a tough job, but someone’s gotta do
it. Maar ook als ik een oceaan verder zit, blijf ik denken aan wat véél belangrijker is: een paar keer per week contact houden met mijn zevenjarige dochter.
Dat kan, zeker als je intercontinentaal belt, serieus pijn doen aan je portemonnee, maar dankzij de gratis VoIP-oplossing Skype jaag ik noch mezelf, noch mijn
ex te zwaar op kosten.

door
Ronald Meeus
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Je zIt In het buItenlanD en De heIMWee knaagt,
Of Je WIl De thuISblIJVerS laten Weten Wat Je OP
zakenreIS alleMaal uItSPOOkt? enIge reMeDIe:
In cOntact blIJVen. Met SkyPe hOu Je IeDereen
uP-tO-Date en gelukkIg, en OOk Je POrteMOnee
zal nIet gauW PrOteSteren.
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Stap 1 / De juiSte raNDapparatuur

Stap 1 Het minimum aan randapparatuur dat je nodig hebt
om te Skypen, kan je ook gewoon kopen via de website.

Ik ga op reis, en ik neem mee: een computer met microfoon
en eventueel een webcam, en de recentste versie van Skype.
Voor het toestel dat ik meeneem op reis (meestal een Macbook
Pro-laptop, soms een netbookje van hP) is de randapparatuur
meestal geen probleem, want de meeste schootcomputers hebben tegenwoordig een ingebouwde microfoon én een webcam.
als de ontvanger thuis met een desktop werkt, ligt dat meestal
iets anders: een microfoon moet meestal extern worden aangesloten, net als een webcam. na de installatie van Skype kan je
een audiotest doen, maar die is niet noodzakelijk: de meeste
toestellen werken meteen.

Stap 2 / tWee Skype-accouNtS makeN
even belangrijk als de laptop is uiteraard dat Skype op beide
pc’s is geïnstalleerd. klik op de website DOWnlOaD SkyPe aan
om de software te installeren. Daarna kies je DOWnlOaD SkyPe
VOOr WInDOWS, en nog eens nu DOWnlOaDen. eens het gedownload is, geef je aan dat je akkoord gaat met de licentievoorwaarden, en de installatie begint. Wacht rustig af en sluit
af met VOltOOIen. als je de toepassing de eerste keer draait,
mag je al meteen je naam en je Skypenaam aanmaken, plus
een wachtwoord instellen en je e-mailadres opgeven. Daarna
klik je op akkOOrD - Maak accOunt aan. De module vraagt je
vervolgens het land waar je woont, je woonplaats en je verjaardag. Ook belangrijk is dat je kan aangeven of je automatisch
aangemeld wil worden als Skype start, en of de toepassing mag
opstarten telkens je de computer aan zet. Doe er je zin mee,
en klik op Ok om af te sluiten. Je komt vervolgens in een welkomstscherm terecht, waar je eventueel de geluidskwaliteit van
je randapparatuur kan testen. als je Skype veel gebruikt, loopt
dat welkomstscherm je alleen maar voor de voeten, dus vink
tOOn WelkOMStScherM bIJ OPStarten uit. Sluit het welkomstscherm, en begin met Skypen.

Stap 3 / coNtactperSoNeN vaStleggeN
een laatste stap die je nog moet zetten voordat je gerust op
reis kan vertrekken, is elkaar vastleggen als contactpersonen. Maar dat gaat erg simpel: klik bovenaan op nIeuW, kies
in het valmenu voor nIeuWe cOntactPerSOOn en vul in het
daaropvolgende venster de naam of het e-mailadres in. klik
op zOeken, en je krijgt een lijst met beschikbare resultaten.
Selecteer daaruit de juiste persoon, klik op cOntactPerSOOn
tOeVOegen, en de Skypetoepassing op de computer van de
thuisblijver geeft de uitnodiging door. eens ze is aanvaard, zijn
jullie officieel elkaars contactpersonen. Je kan overigens ook
je bestaande contactpersonen in facebook, hotmail, gmail,
Outlook of nog een tiental andere diensten en toepassingen
rechtstreeks importeren in Skype, als deze mensen Skype hebben natuurlijk. klik daarvoor op de knop nIeuW, waarna je
IMPOrteer cOntactPerSOnen kiest.

Stap 2 Twee keer het programma installeren en een account
aanmaken, en je bent vertrokken.

Stap 3 Eerst geef je aan dat je elkaar kent,
daarna kan je beginnen te bellen.
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Stap 4 / BelleN vaN pc Naar pc

Stap 4 Skypen werkt volgens de gekende telefonieconventies: een groen telefoontje is bellen of opnemen, een rood
betekent dat je het gesprek wil beëindigen.

Ideaal zou nu zijn dat ik in het buitenland in een kantoorruimte, op een terras met Wifi-internettoegang of in mijn
hotelkamer zit, en gewoon de verbinding maak met Skype.
eerst even kijken of mijn ex achter haar pc zit (je ziet dat
aan het groene bolletje), en vervolgens op het groene telefoontje klikken dat bellen zegt. en hop: de virtuele telefoon
gaat over.
Wanneer er enkele duizenden kilometers verder op datzelfde
groene telefoontje wordt geklikt, is er contact. als er een webcam is aangesloten, activeer je die door op het corresponderende VIDeOgeSPrek-icoontje te klikken. links bovenaan, bij je
Skypenaam, kan je zelf je status weergeven (OnlIne, afWezIg,
nIet StOren enzovoort), zodat je van elkaar kan inschatten
of je al dan niet achter de pc zit. Je kan ook naar meerdere
Skype-accounts tegelijk bellen: daarvoor klik je rechts bovenaan op PerSOnen tOeVOegen.

Stap 5 Bellen naar een telefoon is niet gratis, mar wel een
pak goedkoper dan de internationale telefoontarieven.

Stap 5 / BelleN vaN pc Naar telefooN
tot hier de ideale oplossing. bij mij rees hier echter het volgende probleempje: mijn ex gebruikt nooit Skype, en ziet
het gehannes niet zitten om de toepassing op haar laptop te
installeren, een account te nemen enzovoort. Dus bel ik via
Skype naar haar gsm. een gemiddeld internationaal gesprek
kost zo’n 2 eurocent per minuut, wat een peulenschil is in
vergelijking met de geldende tarieven voor internationale telefonie. Via kOOP SkyPetegOeD kan je credits in pakketten van
10 euro per stuk aankopen om internationaal te telefoneren.
Daarna voer je gewoonweg het juiste nummer in en klik je op
bellen. en dan: babbelen maar.

Inkomende gesprekken doorschakelen
Een oplossing die ik pas ontdekte, en die ik bij een volgende gelegenheid
misschien eens ga proberen, is een Skypegesprek doorschakelbaar maken. Zo krijg je het beste uit twee werelden: je belt in principe gratis van
pc naar pc, maar als een van de twee niet in de buurt van zijn computer
zit, wordt het gesprek afgewerkt via de telefoon. Je moet elk van de
twee Skype-accounts daarvoor wel instellen. Ga naar het menu SkypE,
kies Account en klik vervolgens op DoorSchAkElEn inStEllEn. Geef
nog je land en het nummer waarnaar gebeld dient te worden op, en leg
alles vast met opSlAAn.
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VakTaal
plug & play
Bijna alle hardware ondersteunt nu plug & play: als je de hardware met
de computer verbindt, bijvoorbeeld via uSB, dan wordt meteen de juiste
driver geladen zodat je de randapparatuur onmiddellijk kan gebruiken.
De eerste keer moet je soms een driver installeren.
VoIp
Voice over ip, technologie die het mogelijk maakt om te telefoneren via
het internet.

Workshop mEt DropBox BEstanDEn onlinE toEgankElijk makEn

Workshop Dropbox_Windows, Mac OS X, smartphones

Wat?
Bestanden online zetten en van meerdere
toestellen bereiken

Waarmee?
Dropbox, Windows XP / Vista / 7, Mac OS X,
Linux, smartphone

Online parking

Hoelang?
Een kwartier

Niveau

★★★★★
Video tutorial op ons YouTube-kanaal

www.youtube.com/clickxbe

door
Els Bellens

OP MIjN THuIS-Pc STAAN GENOEG BESTANDEN OM EEN DOrPSBIBLIOTHEEK
MEE TE VuLLEN, EN DAN TEL IK DE fILES OP KANTOOr EN SMArTPHONE
NIET EENS MEE. Nu ZEuL IK MET uSB-STIcKS OM ALLES VAN, NAAr EN
TuSSEN ELKAAr TE SWITcHEN. DAT GAAT. ALLEEN: IK rAAK DIE ONDINGEN
rEGELMATIG KWIjT EN HET AANTAL DuBBELS VALT NIET MEEr OP TWEE
HANDEN TE TELLEN. MAAr IK HEB EEN OPLOSSING ...
Met Dropbox creëer je een online ‘locker’ die je kan volproppen met je eigen
bestanden. Bovendien wordt die ook nog eens automatisch gesynchroniseerd met een gelijknamige map op je computer, en zelfs met diezelfde map
op je laptop of smartphone. Zo heb je belangrijke bestanden altijd bij de
hand. Artikels waar je aan werkt, bijvoorbeeld.

Stap 1 Met twee gigabyte kom ik voorlopig toe.

Stap 1 / Er WaS EENS ééN computEr
Ga naar www.dropbox.com en klik op de grote DOWNLOAD-knop. Haal het
programma binnen en voer het uit. Tijd om een Dropbox-account aan te
maken. Ik heb er nog geen, dus ik geef dat aan in het volgende venster en
klik op NEXT. Vul het formuliertje in, en vergeet ook niet een omschrijving
van de computer in kwestie op te geven. Zo kan je later je werk-pc van je
laptop en smartphone onderscheiden. Klik nog eens op NEXT. Gierig als ik
ben, ga ik in het volgende venster voor de gratis optie: 2 GB. Zo lang zijn
die artikeltjes nu ook weer niet.
Om af te sluiten, zet je nog een vinkje bij ADD A SHOrTcuT TO DrOPBOX
ON MY DESKTOP, en kies je eventueel een andere map dan je documenten
om de Dropbox-map in te plaatsen. Als alles goed is gegaan, heb je nu een
Dropbox-snelkoppeling, en een open map naar je Dropbox.

Stap 2 Dropbox als doorgeefluik. Vooral handig
voor wie regelmatig zijn USB-sticks kwijtspeelt.

Stap 2 / op dEzElfdE golflENgtE
Wil je Dropbox gebruiken als doorgeefluik, dan moet je het ook installeren
op een andere computer. Ik zet het bijvoorbeeld op mijn kantoor-pc en op
mijn thuiscomputer. Zo kan ik thuis aan mijn artikels verderwerken. Het
systeem is wederom hetzelfde. Ga naar www.dropbox.com vanop je thuiscomputer en installeer het programma.
Dit keer geef ik aan dat ik al een Dropbox-account heb. Ik log in met de
gegevens die ik ook op mijn werk-pc heb ingetikt, ik wil namelijk aan dezelfde online map kunnen. Eens de Dropbox-map open is, zie ik ook meteen
de bestanden binnenlopen die ik er op kantoor ingezet heb.

Stap 3 De Dropbox-map werkt net als een gewone folder op je
systeem, met het verschil dat je hem snel kan delen met andere
mensen of computers.

Stap 3 / WiE kijkt mEE?
je Dropbox-map heeft het geweldige voordeel dat je hem net als een gewone folder op je computer kan gebruiken. je sleept er bestanden naartoe,
maakt nieuwe mappen enzovoort. Het enige verschil is dat alle bestanden
ook online worden gezet. Zo kan je ze meteen ook delen met je vrienden.
je hebt standaard een Public map in je folder. Daar zet je bestanden in die
iedereen mag zien. Sleep het bestand in kwestie naar je Dropbox en rechtsklik erop. Ga naar DrOPBOX en kies cOPY PuBLIc LINK. De rechtstreekse
link naar je bestand staat nu op je plakbord. Die kan je nu makkelijk doorgeven aan vrienden of collega’s die het bestand moeten downloaden.
Bestanden die losjes in je Dropbox staan, of waarvoor je een nieuwe map
aanmaakt, zijn in principe persoonlijk. je kan dat zelf veranderen door
rechts te klikken op een map, en te kiezen voor DrOPBOX, SHArE THIS fOLDEr, waarna je de e-mailadressen van je vrienden kan ingeven.

Stap 4 Je eigen fotogalerij. Een beetje minder gesofisticeerd,
maar wel tig keer sneller dan pakweg Picasa of Flickr.

Stap 4 / iN dE galErij
De map Photos lijkt heel erg op de map Public, maar heeft het bijkomende
voordeel dat je automatisch een fotogalerij kan maken van de inhoud. Maak
bijvoorbeeld een nieuwe map aan met je fotoverslag over je laatste vakantie
in Siberië, en zet die onder de map Photos. Ga je nu naar de Dropboxsite en log je in, dan vind je onder files de map met je foto’s, en ook het
nieuwe album.
Open de map en klik bovenaan op GALLErY. je krijg nu een galerijbeeld
van je foto’s, met een link die je kan delen met vrienden. Klikken zij op de
link, dan komen ze automatisch bij je foto’s terecht. Minpuntje: toen ik
Dropbox testte, had het de vervelende neiging enkele foto’s per galerij niet
te tonen.
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Wat?
Uitbreidingen voor het bureaublad die nuttig
én mooi zijn

Waarmee?
Exposé en Spaces, in Mac OS X 10.5 (‘Leopard’)
of 10.6 (‘Snow Leopard’)

Hoelang?
Een kwartier

Niveau

★★★★★

Alles op
zijn plaats

Video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

door
Jamie Biesemans

MAC OS X HEEFT EEn PAAr KnAPPE SnUFjES AAn bOOrD
DIE WErKEn MET EEn APPLE-COMPUTEr nOg HAnDIgEr
MAKEn. EXPOSé KEn jE MISSCHIEn AL, MAAr IK HEb nOg
EEn PAAr COOLE TrUCjES In PETTO. SPACES IS DAn WEEr
EEn nObELE OnbEKEnDE WAArMEE jE DrIngEnD KEnnIS
MOET MAKEn. bEIDE FUnCTIES HEbbEn één DIng gEMEEn:
zE zULLEn jE WInDOWS-VrIEnDEn grOEn DOEn UITSLAAn
VAn jALOEzIE.
Als je lang met een Windows-pc hebt gewerkt,
is de kans groot dat de Alt+Tab-combinatie
om te wisselen tussen programma’s bijna een
reflex is geworden. Op Mac OS X werkt die
toetscombinatie ook, maar ze is veel minder
nuttig dan werken met Exposé. Het is goed
mogelijk dat die naam je niks zegt, maar je
zal de functie zeker herkennen. Druk maar
eens op F3 (op een nieuwe Mac) of op F9 (op
oudere machines). Het bureaublad verduistert
en alle open programmavensters verschijnen
netjes in verkleinde vorm op het scherm. Klik
op een venster om naar dat programma over te
schakelen.
Spaces kan je zien als de verre neef van
Exposé, want ook dat programma houdt het
overzicht en geeft je wat meer controle over de
programma’s die open staan. Wat het in essentie doet, is extra bureaubladen creëren waar je
programma’s naartoe kan slepen. In plaats van
Word, Mail, iCal en iPhoto allemaal samen op
één scherm te parkeren, geef je ze gewoon een
eigen leeg bureaublad. Handig, niet?
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STAP 1 / Leer de ToeTSeN keNNeN
Exposé staat standaard aan in Mac OS X. De bekendste vorm
van Exposé activeer je op verschillende manieren: je kan F3
of F9 indrukken (naargelang de leeftijd van jouw machine),
of met vier vingers over een trackpad vegen. Helaas, voor dat
laatste moet je wel een gloednieuwe Macbook of Macbook Pro
bezitten, of een recente Magic TrackPad hebben aangekocht.
Exposé toont verkleinde afbeeldingen van alle open programma’s. Van het ene programma naar het andere overstappen, doe je door op een venster te klikken. Hoe meer actieve
programma’s, hoe kleiner de previews. Heb je er verkleind naar
het Dock, dan verschijnen die programmavensters onder een
horizontale lijn op het scherm.

STAP 2 / de ANdere gezicHTeN vAN exPoSé
Er zijn nog twee andere manieren om Exposé te gebruiken.
Viel het je al op dat je bij het wisselen tussen programma’s
via Exposé telkens maar één scherm per programma zag?
Inderdaad, zelfs al heb je momenteel vier documenten open in
Word, dan zal je in het Exposé-overzicht enkel een preview van
het laatste document zien. Wil je via Exposé wisselen tussen
verschillende vensters van hetzelfde programma, bijvoorbeeld
Word, dan druk je op F10. Exposé toont nu uitsluitend de vensters van één programma. Door te klikken of op TAb te drukken, selecteer je een venster.
zelf plaats ik aardig wat documenten op het bureaublad, wat
de derde Exposé-vorm bijzonder handig maakt. Druk op F11, en
alle vensters vliegen naar de rand van het scherm, zodat je een
goed zicht hebt op het bureaublad en zaken kan aanklikken.

Stap 1 De twee vensters onder de dunne, onzichtbare lijn
zijn geminimaliseerd in het Dock.

Stap 2 Je kan Exposé ook gebruiken om te wisselen tussen vensters
van hetzelfde programma, al is dat niet zo handig.

STAP 3 / PAS exPoSé AAN
Een van de eerste zaken die ik doe bij het configureren van
een nieuwe Mac, is Exposé aanpassen. Klik op SySTEEMVOOrKEUrEn, te vinden in het DOCK via een icoontje van
tandwielen in een kast, of in de FInDEr onder PrOgrAMMA’S.
In het SySTEEMVOOrKEUrEn-venster kies je dan EXPOSé En
SPACES.
Het eerste wat je ziet, zijn de instellingen voor ACTIEVE
SCHErMHOEKEn, een van de coolste features van Mac OS X. je
bepaalt hier wat er gebeurt als de muiscursor naar een van de
vier hoeken van het scherm wordt gebracht. zelf stel ik altijd
in dat de rechterbovenhoek ALLE VEnSTErS in Exposé toont en
de linkerbovenhoek PrOgrAMMAVEnSTErS. Met andere woorden: als ik de muiscursor naar rechtsboven breng, springen alle
open programmavensters op het scherm en kan ik bliksemsnel
wisselen tussen programma’s. Persoonlijk vind ik dat sneller
dan de toetscombinaties.

Stap 3 Met een
beetje oefening
kan je via Actieve
schermhoeken heel
snel wisselen tussen
programma’s.
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Stap 4 Je kan tot zestien spaces creëren, maar
vier is een meer handelbare hoeveelheid.

STAP 4 / AcTiveer SPAceS
Spaces is een functie die standaard niet geactiveerd is; misschien omdat het
toch enige gewenning vraagt om te gebruiken. De instellingen van Spaces vind
je op dezelfde plaats als Exposé, maar je moet dan wel bovenaan het EXPOSé En
SPACES-venster op het tabblad SPACES klikken.
Vink het doosje naast ACTIVEEr SPACES aan om extra bureaubladen te creëren.
Aanvankelijk krijg je één extra bureaublad, maar je kan dat uitbreiden tot zestien. Hoe? Door gewoon op de plustekens te klikken naast rIjEn En KOLOMMEn.
je kan bij beide tot vier gaan, wat in totaal zestien (4 x 4) spaces oplevert. En
het spreekt eigenlijk voor zich: spaces verwijderen doe je via de mintekens.
goed om weten: het Dock blijft altijd op zijn plek, welk bureaublad je ook bekijkt.

STAP 5 / WiSSeLeN TuSSeN bureAubLAdeN

Stap 6 Als je een programma vastpint aan een space,
zal het altijd daar opstarten. Bij het openen van dat
programma ga je automatisch naar de juiste space.

Wat heb je aan extra bureaubladen als je ze niet gebruikt? begin dus met programma’s naar een andere space over te brengen. Dat doe je door een programmavenster naar een rand van het bureaublad te slepen. Welke rand? Dat hangt
af van hoeveel spaces je creëerde. Als je er maar ééntje extra maakte, moet je
de rechterrand hebben. Maar zit je in deze tweede space, dan moet je naar links
slepen. Heb je daarnet bij KOLOMMEn op het plusteken geklikt, dan kan het
zelfs zijn dat je het venster naar de onderste of bovenste rand van het scherm
moet slepen. je vliegt dus als het ware over de bureaubladen die je creëerde.
Dat vliegen moet je ook in gedachten houden als je van space wisselt met het
toetsenbord. Klik op CTrL en de pijltoets in de richting van de gewenste space.
nog een andere manier: hou CTrL ingedrukt en druk op het cijfer van de space.

STAP 6 / geef ProgrAmmA’S eeN vASTe SPAce

Stap 7 De toetsen van Exposé en Spaces kan je naar
hartenlust aanpassen.

Een alternatief is programma’s vastpinnen aan een bepaald bureaublad. Dus
bijvoorbeeld Word altijd op space nummer één, Mail op nummer twee en iPhoto
op drie. Onder de SPACES-tab van EXPOSé En SPACES in SySTEEMVOOrKEUrEn
klik je op het plusteken onder het venster van PrOgrAMMATOEWIjzIngEn. In
de lijst die je daar ziet, staan alle actieve programma’s. Om een programma dat
niet open staat aan een space toe te wijzen, klik je op AnDErE… en wijs je het
via de Finder aan. Als je een programma kiest, verschijnt het in de lijst onder
Programmatoewijzingen. net rechts daarvan geef je aan in welke space het
thuishoort.

STAP 7 / eigeN ToeTSeN kiezeN
Door op F8 te drukken, toon je alle bureaubladen in miniatuurvorm op het
scherm. Muisknop 3 (meestal het scrollwiel indrukken) doet precies hetzelfde.
Maar als je wil kan je alle toetsen om Exposé en Spaces te activeren naar eigen
smaak aanpassen. ga daarvoor naar het tabblad van EXPOSé En SPACES en verander via de lijstmenu’s de standaardtoetsen.
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CURSUS

je computer redden na de infectie

Waarmee?

spybot, housecall, live antivirus-cd, emsisoft
anti-malware 5.0, windows Xp / vista / 7

Hoelang?

zo lang als nodig is

Niveau

★★★★★

video tutorial op www.youtube.com/clickxbe

Pc besmet …
en nu?

door
Toon Van Daele

je computer draait vierkant, je browser
loopt om de haverklap vast, pop-ups bouwen
een feestje op het scherm en de router
flikkert als een flipperkast. onvermijdelijke
diagnose: een zwaar geïnfecteerd systeem.
wat nu?
je hebt het jezelf nochtans honderd keer voorgenomen: nu ga ik écht
mijn antiviruspakket updaten, controleer ik de configuratie van mijn
firewall en installeer ik een degelijke antimalwaretool. helaas, het
pad naar een besmette computer is bezaaid met goede bedoelingen.
tijd om de waarheid onder ogen te zien: je pc is zwaar geïnfecteerd.
hoe krijg je die infectie onder controle zonder dataverlies? veel hangt
af van de aard van de besmetting: sommige ondingen heb je zo onschadelijk gemaakt, terwijl andere zich met geen stokken laten buitenjagen. hoe dan ook, paniek is een slechte raadgever. blijf dus
kalm, neem deze cursus rustig door en herover stap voor stap het
bevel over je computer.
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Cursus Computer redden na infectie_Windows

Wat?

CURSUS

Cursus Computer redden na infectie_Windows

Deze valse infectiemelding is meteen ook een binnenweg
naar een echte infectie!

INfectIealarm

Back-up best alle data vooraleer je de infectie te lijf gaat.

“uw pc is besmet!!!!!!!” Yeah, right. laat je niet misleiden
door spontane ‘antivirus’ pop-ups die bijvoorbeeld tijdens
het browsen opduiken. nee, ook niet wanneer hij als twee
druppels water lijkt op een veiligheidsmelding van windows
of een andere antivirusproducent. zo’n melding is nagenoeg
altijd vals en precies bedoeld om échte malware binnen te
sluizen. ga dus nooit in op een niet-gevraagd aanbod om je
pc te laten scannen en opschonen.
wanneer je dan wél met een echte malware-infectie te maken
hebt, valt niet meteen eenduidig samen te vatten. sommige
infecties maken je systeem instabiel, andere veroorzaken
vertragingen of verstoren een of meer applicaties, ploffen
ongevraagd pop-ups op je bureaublad, sturen in het geniep
spam door naar je contactpersonen, wijzigen je start- of
zoekpagina of blokkeren de toegang tot bepaalde sites ...

eerst Back-uppeN
dus je computer is geïnfecteerd. vooraleer je de tegenaanval
inzet, doe je er verstandig aan een back-up van alle belangrijke gegevens te maken. nu heb je onlangs misschien wel
een complete image (bit-per-bit-kopie) van je harde schijf
gemaakt, maar de kans bestaat dat het stukje malware zich
ook in die kopie genesteld heeft. ook een back-up van alle
gegevensbestanden is dus zinvol.

Paniek is altijd een slechte
raadgever in virussituaties.
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daar bestaan verschillende externe tools voor - zoals
syncback freeware www.2brightsparks.com/freeware – maar
je kan ook de in windows ingebouwde back-upmodule aanspreken. in windows 7 vind je die door back-up te typen in
het zoekveld van het windows startmenu. duid in de wizard
bij voorkeur een externe doellocatie aan (zoals een usbschijf) en stip zelf bepalen aan, zodat je de bronlocaties
tot zuivere gegevensbestanden kan beperken. het valt echter
niet helemaal uit te sluiten dat sommige van die bestanden
besmet zijn. wil je dus ooit je back-up aanspreken, laat er
dan zéker eerst een up-to-date antivirusdetector op los.

CURSUS
lIve aNtIvIrus-cd

Van ISO naar live cd: een kwestie van enkele muisklikken.

liever dan een antivirusprogramma vanaf je – geïnfecteerde –
harde schijf op te starten, zet je een live antivirus-cd in. het
voordeel? virussen, rootkits of trojans krijgen zo geen kans
zich in het geheugen te nestelen, gezien je de pc niet van (je
eigen) windows opstart. de kans is ook groter dat het onding
zich bloot geeft en zich makkelijker laat verwijderen. op
www.tinyurl.com/antivirus-bootcds vind je een aantal (gratis)
live cd’s. ik neem kaspersky als voorbeeld, die zowel een
dos-versie als een linux-versie ter beschikking stellen. laat
dat laatste je niet afschrikken, want je komt in een vriendelijke, grafische desktopomgeving terecht. de antivirus-cd
maak je als volgt. klik op how to build kaspersky rescue
disk 10 en op download kaspersky rescue disk iso file
om het iso-bestand op te halen. brand het met je favoriete
tool naar een cd, bijvoorbeeld met het gratis cdburnerXp
www.cdburnerxp.se, waar je dan brand iso beeldbestand
kiest. klaar voor de sweep?
stop de cd in het station en start je pc op. mogelijk moet je
bij het opstarten wel een toets(encombinatie) indrukken om
een speciaal bootmenu op te roepen zodat je van cd kan opstarten – bij een oudere pc kan het wijzigen van de opstartvolgorde zelfs een ommetje langs het bios vergen - raadpleeg in dat geval de handleiding bij je systeem. enig geduld
is vereist, want op deze manier opstarten duurt een flinke
poos. zodra er een grafisch scherm verschijnt, druk je op een
toets en kies je nederlands als interfacetaal. vervolgens
selecteer je kaspersky rescue disk. grafische modus. na
enige tijd verschijnt dan het bureaublad, althans nadat je de
letter Q (‘a’ eigenlijk) hebt ingedrukt. nu open je eerst de tab
mijn bijwerkcentrum, en druk je op start bijwerken als
je virusdefinities een beetje gedateerd zijn. ben je daarmee
klaar, ga dan naar de tab objectenscan, vink alle gedetecteerde schijven aan en start de scanronde.

Een malwarescan met een live cd: meer kans op detectie en eliminatie.

scaNNeN IN veIlIge modus
na afloop van de scanronde vanuit de live kaspersky-cd klik je
op rapport en open je de tab gedetecteerde dreigingen.
selecteer hier alle items – ga voor alle zekerheid na om welke
bestanden het gaat - en klik dan op alles desinfecteren
of op Quarantaine. maar … er kan natuurlijk altijd malware
door de mazen van het net geglipt zijn, en dus dringen bijkomende scanrondes zich op. herstart daarom je pc (zonder
cd dit keer) en druk kort na het aanzetten van je toestel op
de f8-toets. er verschijnt nu een speciaal startmenu waar je
veilige modus met netwerkmogelijkheden kiest. windows
start nu in veilige modus op, met als voordeel dat alleen de
noodzakelijke onderdelen opstarten. had je al antimalwaretools geïnstalleerd, start die dan op en zorg dat ze up-to-date
zijn. voer nu een volledige systeemscan uit en plaats geïnfecteerde bestanden in quarantaine of haal ze volledig weg.

Veilige modus: sommige trojanen blijven dan inactief.
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Het pad naar een besmette
computer is bezaaid met goede
bedoelingen.

scaN-de-luxe

Gratis malwarejager Spybot aan het werk.

had je nog geen antimalwaretools geïnstalleerd, dan is het
nu hoog tijd om daar verandering in te brengen. er zijn verschillende tools die je gratis ter hulp snellen: malwarebytes’
anti-malware www.malwarebytes.org (zie workshop op pagina
44), superantispyware www.superantispyware.com, spybot
search & destroy www.safer-networking.org/nl en ad-aware
www.lavasoft.com. hou er wel rekening mee dat bepaalde
tools nooit beste maatjes zullen worden met andere antivirusprogramma’s. in dat geval is het gewoon een kwestie van
de vorige tool te verwijderen. belangrijk is wel dat je altijd
de laatste versie van het antimalwareprogramma installeert
en dat je checkt of ook de databanken met virusdefinities
up-to-date zijn! ik raad je aan ook enkele (gratis) online
virusscanners in te zetten. keuze is er genoeg: http://housecall.trendmicro.com, www.pandasoftware.com/products/activescan.htm, www.eset.eu/online-scanner, … en voor wie wil
nagaan hoe betrouwbaar een antimalwaretool is: op www.
virusbtn.com vind je de vergelijkende tests.

HouseCall helpt je gedetecteerde bedreigingen te elimineren.

65

Best Of

malWarejacHt
om het je gemakkelijk te maken, leg ik uit hoe je twee van
bovenstaande tools op malwarejacht stuurt. spybot search
& destroy (1.6.2.46) bijt de spits af. tenzij je de tool later
nog wil inschakelen voor realtime bescherming, verwijder je
tijdens de installatie de twee vinkjes bij permanent protection. zodra het hoofdvenster van spybot opduikt, klik je
in het linkerpaneel zoek naar updates aan en haal je via
de knop download alle updates binnen. vervolgens selecteer je in het linkerpaneel search_destroy en druk je op
alles controleren. na afloop laat je spybot via de knop
geselecteerde problemen repareren alle(en) problemen
oplossen die in het rood zijn weergegeven.
mettrend micro’s housecall kan je na een bescheiden download aan de slag. vooraleer je op scan now drukt, klik je
best eerst op settings, waar je full system scan aanstipt.
op het einde van de rit verneem je hoeveel bedreigingen er
werden gedetecteerd. kies fiX bij elk van de bedreigingen
(tenzij je zeker bent dat het om een vals alarm gaat) en bevestig met fiX now.

CURSUS

Zo gemakkelijk kan het zijn om je browser heimelijk om te leiden …

opgelet: omleIdINg!
malware kan soms onmerkbaar de toegang naar bepaalde
sites blokkeren, bijvoorbeeld die van beveiligingspakketten en je eigen bank. pharming heet dat: het omleiden van
webverkeer naar een (nagebootste) site met minder zuivere
intenties. vermoed je dat er iets niet helemaal in de haak is,
dan doe je er goed aan het hosts-bestand van windows even
onder de loep te nemen. dat bestand fungeert namelijk als
een lokale dns-server. windows raadpleegt eerst dit bestand
om sites te vinden, alvorens bij de dns-server van je provider aan te kloppen. dit bestand is echter snel gemanipuleerd:
het volstaat om de regel 127.0.0.1 www.symantec.com toe te
voegen, en je browser geraakt niet meer tot bij symantec. in
principe hoeft er, behoudens onschuldige commentaarregels
die met # beginnen, niets in je hosts-bestand te staan – een
eventuele uitzondering is 127.0.0.1 localhost. alle andere
regels mag je verwijderen of laten voorafgaan door het commentaarteken #. je kan dit bestand terugvinden in de map
%windir%\system32\drivers\etc en oproepen of bewerken in kladblok. maak veiligheidshalve wel eerst een back-up
van het bestand.
Een snelle zoektocht op het web brengt je vlot bij
gespecialiseerde verwijdertools.

verWIjdereN voor gevorderdeN
het kan voorkomen dat een antimalwareproduct de infectie
herkent, maar toch niet (volledig) weet te elimineren of het
getroffen bestand niet kan herstellen. in dat geval kan je
nog altijd een beroep doen op gespecialiseerde verwijdertools. gewapend met de naam van de malware – het is altijd
goed te noteren welke bestanden met welke malwarevariant
zijn besmet – klop je dan aan bij google. stel, je antimalwaretool meldt je dat je het slachtoffer bent geworden van
de trojan psw.win32.kates. een speurtocht op google naar
removal tool psw.win32.kates levert je al meteen een hele
rist hits op. pik er bij voorkeur wel één uit die naar een
gerenommeerde antimalwareproducent verwijst (denk aan
symantec, mcafee, panda, trend micro, kaspersky, norman,
sophos enzovoort)! op die manier beland je al snel tot bij
instructies of zelfs een (gratis) tooltje, specifiek bedoeld om
bijzonder resistente malware uit je systeem te bannen.
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kapers op de kust

HijackThis lijst
mogelijk (!) verdachte systeemen programmaonderdelen op.
Een volautomatische analyse: geen evangelie, maar toch …

HijackThis
bevat nog enkele
andere tools die
je bij de malwarebestrijding
kunnen helpen.
Best Of

de verleiding is nu groot om een vinkje naast alle items te
plaatsen en de knop fiX checked in te drukken. dat mag je
echter niet doen, want het gaat lang niet altijd om malware!
heb je in al je enthousiasme toch per ongeluk een item
verwijderd, dan kan je dat in principe nog terughalen via de
knop config, backups, restore.
wat die items dan wél zijn, geeft hijackthis aan door middel van codes: r0, r1, f2, o9 enzovoort. de knop info geeft
hier beperkte uitleg over. het vergt een geoefend oog om
(alleen) het onkruid uit deze lijst te wieden. gelukkig is er
hulp … niet alleen van info on selected item, maar vooral
via de knop analysethis. die brengt je naar een lijst van fora
waar je de inhoud van je logbestand kan posten (plakken),
waarna het met wat geluk door gevorderde medegebruikers
wordt geanalyseerd. goed om weten: op www.hijackthis.de
kan je zo een volautomatische analyse van je logboek opvragen, inclusief feedback van medegebruikers.
hijackthis heeft bovendien enkele extra’s in petto die je bij
het detecteren en elimineren van malware soms goed van pas
komen. je vindt ze via de knop config, misc tools. open
process manager laat je toe actieve (malware)processen
af te sluiten, ongeveer zoals je dat met windows taakbeheer
doet. open hosts file manager geeft je toegang tot het
hosts-bestand. delete a file on reboot kan heel handig
zijn als je een (verdacht) bestand wil verwijderen wanneer windows je dat om een of andere reden niet toelaat.
verder is er ook nog open ads spy: die gaat op zoek naar
zogenoemde alternate data streams, plekjes in het bestandssysteem zeg maar, waar sommige spyware zich wel eens durft
te verbergen. ook hier geldt weer: druk niet op fiX checked
tenzij je zeker bent van je zaak.

HouseCall helpt je gedetecteerde bedreigingen te elimineren.
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een malware-infectie kan hardnekkiger blijken dan de tools
je laten geloven. ik ben zelf bijvoorbeeld ooit het slachtoffer geweest van een venijnig stukje malware dat met geen
enkele bekende antimalwaretool uit de weg te ruimen viel.
in dergelijke gevallen kan het gratis hijackthis http://free.
antivirus.com/hijackthis uitkomst bieden. maar pas op: dit
is geen tool voor beginners! sla het exe-bestand op in een
aparte map, klik het met de rechtermuisknop aan en kies als
administrator uitvoeren. vervolgens druk je op de knop
do a system scan and save a logfile. hijackthis lijst nu
enkele tientallen items op die het even later repliceert in
het tekstbestand hijackthis.log. bewaar dit logbestand via
kladblok: je hebt het later wellicht nog nodig.

CURSUS

EEn niEuwE EpidEmiE vErmijdEn?
Hierover kunnen we kort zijn. Gebruik je gezond verstand (neen, die
verdachte bijlage hoeft écht niet geopend worden) en zorg dat je
systeem op elk moment beschermd is door een up-to-date firewall,
antivirus- en antimalwarepakket. Ook belangrijk: de installatie van
veiligheidsupdates en patches voor Windows en andere toepassingen.

VirusTotal speelt mogelijke malware door aan meer dan 40
antimalwareproducenten voor analyse.

verWIttIg de aNtIvIruspolItIe
botst je antimalwaretool op een verdacht item, dan doe je er
goed aan dit bestand naar de antimalwareproducent(en) door te
sturen voor verdere analyse. wie weet gaat het om een nieuwe
virusvariant die ze aan hun databank kunnen toevoegen? de
meeste tools laten je toe uploads vanuit de programma-interface
uit te voeren – bijvoorbeeld nadat je het er in quarantaine hebt
geplaatst. een alternatief is dat je het bestand uploadt naar
www.virustotal.com. deze gratis service stuurt het op zijn beurt
naar meer dan 40 antivirusproducenten door. of je neemt de
moeite het verdachte bestand zelf in gezipte vorm naar hen door
te mailen. op www.tinyurl.com/avirus-adressen vind je alvast de
mailadressen van zo’n 30 producenten.
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10 tips

Valse antimalware herkennen
DE mEEStE maLWarE iS makkELiJk tE oNtmaSkErEN, maar hEt WorDt EEN Stuk
moEiLiJkEr WaNNEEr EEN ViruS Zich VErmomt aLS aNtiViruSproGramma. DEZE tipS
hELpEN JE om DE EchtE VaN DE VaLSE tE oNDErSchEiDEN, Voor hEt tE Laat iS.
door
Frederik Meuris

1

Let op voor ongevraagde scans
Wellicht het belangrijkste herkenningspunt:
spontane waarschuwingen die je tijdens het surfen
spontaan komen vertellen dat je computer besmet
is met malware. Legitieme securitytools zullen nooit
ongevraagd een scan uitvoeren of je vertellen dat je
computer niet beschermd is. De pop-ups van valse
tools zijn meestal goed voorzien van uitroeptekens,
dreigende icoontjes en dramatische bewoordingen.
Vaak krijg je te lezen dat er porno en/of illegaal
materiaal op je computer werd aangetroffen. Een
slimme tactiek, want heel wat mensen hebben nu
eenmaal porno en/of illegaal materiaal op hun pc
staan. Naar het schijnt.

2

BetaaL nooit zomaar
Valse securitysuites hengelen meteen naar je geld. Ze
hebben zogezegd malware op je computer gevonden
(ook al heb je zelf nooit een scan uitgevoerd), en om
die te kunnen verwijderen, moet je hun securitypakket kopen. Legitieme software gaat nooit zo agressief
op zoek naar je geld, maar geeft je altijd de kans
om een probeerversie te downloaden. Je krijgt dan
netjes te zien welke voordelen de betaalde versie
biedt. Bij valse pakketten moet je meteen betalen.
Let wel: niet alle valse securitypakketten willen geld.
Sommige willen gewoon malware installeren op je
computer, en dat doen ze met plezier gratis.

3

neem geen genoegen met vage
informatie
Geeft een pop-up of website amper informatie, of
is de uitleg erg vaag, dan is de kans groot dat je
er ingeluisd wordt. Legitieme securitysuites zullen
zowel in het programma als op de officiële website
duidelijke informatie verstrekken over hun product
of een gevonden stuk malware. Blijven de meldingen
op de vlakte, zoals de voorbeelden in tip 4, dan trek
je best je conclusies.
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4

KijK naar de adresBaLK

8

Laat je je toch verleiden om op de betaallink te
klikken, dan zal je zelden bekende betaalmogelijkheden zien. kijk in de adresbalk of de url begint
met https:// en of er een gesloten hangslot te zien
is, allebei tekenen van een beveiligde verbinding.
De meeste browsers veranderen ook de kleur van de
adresbalk wanneer je op een beveiligde website zit.
Laat je nooit verleiden tot betalingen met Western
union en wees voorzichtig met je kredietkaartgegevens. Veel valse software zal enkel obscure betaalmogelijkheden aanbieden, zodat de geldstroom geen
sporen achterlaat, maar anderen zijn meer geïnteresseerd in de gegevens van je betaalkaart dan in de
beperkte som die ze voor hun software vragen.

5

iedereen heeft wel eens een mailtje aangekregen
dat waarschuwt voor een “nieuw, allesverwoestend
virus dat nog niet bekend is bij de grote virusbestrijders als mcafee of intel” (terwijl die laatste
computerchips maakt en niets met de antivirusindustrie te maken heeft, maar dit geheel terzijde).
De bedoeling is meestal dat je die mail doorstuurt,
maar als een securitytool je met dat argument wil
overtuigen, weet je dat er iets niet pluis is. Zowat
alle bekende fabrikanten volgen de ontwikkelingen
op de voet, en zeker de allesverwoestende virussen
nemen ze sneller op in hun database dan jij ‘nepantimalwareprogramma’ kan zeggen. Niet alleen
mcafee, trouwens.

Hoed je voor taaLfouten
Een tip die niet alleen opgaat voor valse antivirussoftware, maar voor de meeste scams in het algemeen: een bedroevend taalgebruik. Zowel spelfouten
als gekke grammaticale constructies wijzen ofwel op
een valse tool, ofwel op een legitieme fabrikant die
niet genoeg moeite in zijn producten steekt om een
aanschaf waard te zijn. krijg je dus een boodschap
als “jou computer is in gevaar!!!” of “you’re computer is infected!!!!”, dan weet je dat het een leugen
is. De vele uitroeptekens zijn een tweede hint.

6

Spelfouten en grammaticale
gebreken geven aan dat het om
een valse tool gaat.

KijK uit voor foute scanresuLtaten
heb je je toch laten verleiden tot een scan van
je computer, dan kan je valse software makkelijk
herkennen aan de foute resultaten. Zo zal je tijdens
het scannen bijvoorbeeld de melding krijgen dat
er een besmet bestand is gevonden in de map c:\
Windows\system32, terwijl het programma zogezegd
de map c:\mijn documenten aan het scannen is.
Een legitieme tool zal pas een besmet bestand in
een bepaalde map melden wanneer het die map ook
effectief aan het scannen is.

7

mcafee Kent aLLe virussen

vraag Het aan googLe
iedereen kent wel de vijf bekendste securitysuites,
maar wanneer je een naam niet kent, wil dat niet
zeggen dat het daarom een slecht programma is.
Een rondje googelen levert, zoals wel vaker, nuttige
informatie op. Lees je alleen maar negatieve dingen
of zelfs waarschuwingen dat het om vermomde malware gaat, dan weet je genoeg. trap niet in de zogenaamde getuigenissen van gebruikers die je op de
website van het programma zelf kan lezen. Wanneer
de tool in de volgende lijst op Wikipedia voorkomt,
mijd je hem best als de pest: http://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_rogue_security_software.

9

vaLse tooLs ricHten zicHtBare
scHade aan
Vroeger was dat misschien niet het geval, maar
tegenwoordig beperken de meeste legitieme
antivirustools de druk op je systeem. Wanneer je
computer na het installeren van zo’n tool plots een
pak trager werkt, is de kans groot dat je met een
vals exemplaar te maken hebt. andere symptomen
zijn extra taakbalken in je browser, foutmeldingen
en crashes. Valse antimalwareprogramma’s laten
zich ook niet zonder slag of stoot van je computer
verwijderen.

10 nepprogramma’s vind je niet op

Legitieme weBsites

Wanneer je een volledige of probeerversie van
een securitysuite aantreft op websites als www.
download.com (van cNet), www.zdnet.be of www.
clickx.be, dan weet je dat je safe zit. programma’s
die je daar niet terugvindt, zijn daarom niet per se
malware, maar als je wat onzeker bent, zorgen die
sites wel voor een veilige omgeving.
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Live SkyDrive

door
Toon Van Daele

Bij ons kan je terecht
met al je vragen. we
doen ons best om op
alles een antwoord
te vinden. ook een
prangend probleem?
e-mail je vraag naar
brieven@clickx.be of
zet ze op ons forum
op www.clickx.be.

Ik las in Clickx 220 over het tooltje SDExplorer, waarmee
je Microsoft SkyDrive-mappen rechtstreeks vanuit de
Verkenner toegankelijk zouden zijn. Nu krijg ik mijn
bestanden inderdaad wel in de Verkenner te zien, maar
ik kan ze jammer genoeg niet openen of bewerken.
Ik werk met Windows 7. Wat doe ik fout?
Ronny Eggermont

Met wat ‘geluk’ brengt deze Repair Wizard alles weer in orde.

Je doet niets fout; alleen heb je de ‘verkeerde’ variant
van SDExplorer geïnstalleerd. SDExplorer komt namelijk in
twee versie: de gratis Base-variant en de Pro-versie.
Op www.cloudstorageexplorer.com/products.php?rm
maakt een vergelijkende tabel je duidelijk wat de verschillen
precies zijn. Het direct kunnen openen van bestanden is er
alvast een van. In XP verschijnt een pop-upvenstertje als je
dat toch probeert met de Base-variant, maar in Windows 7
gebeurt dat blijkbaar niet. De Pro-versie kost € 10,50, maar je
kan er alvast drie dagen gratis mee aan de slag. Toch nog dit:
SDExplorer kan alleen overweg met SkyDrive-mappen van het
type ‘Documenten’.

AutomAtiSch AfSpeLen
Sinds enige tijd krijg ik bij het inpluggen van een USBstick, externe HDD of SD-kaartje niet langer een venster
met keuzemogelijkheden te zien. Er verschijnt wel een
venster ‘Gemengde inhoud’, maar dat is voor de rest
compleet leeg. Hoe krijg ik opnieuw het keuzemenu te
zien? Ik werk met Windows XP.
Lou Neveux
Probeer het eerst als volgt. Stop (bijvoorbeeld) je USB-stick
in je pc, open DEZE COMPUTER, klik de bijhorende stationsletter met de rechtermuisknop aan en kies EIGENSCHAPPEN.
Op de tab AUTOMATISCH AFSPELEN selecteer je vervolgens
GEMENGDE INHOUD in het uitklapmenu, stip je de optie
SELECTEER DE ACTIE DIE U WILT UITVOEREN aan en druk je
op de knop STANDAARDINSTELLINGEN HERSTELLEN.
Lukt het niet, dan zijn wellicht een of meer registersleutels
corrupt geworden. Je kan die dan proberen te herstellen met
het gratis tooltje Microsoft AutoPlay Repair Wizard.
Nog een ander tooltje, dat iets meer is gericht op het
verwijderen van ongeldige opties bij het automatisch
afspelen, is CleanHandlers. We raden je hoe dan ook aan
om eerst een back-up te nemen van je register (bijvoorbeeld
via een systeemherstelpunt) alvorens een van beide tools
uit te voeren.

Bestanden direct openen: alleen met de Pro-versie!

verDwenen mAiL
Enkele maanden geleden bleken plots tal van
mails uit mijn Postvak IN van Outlook Express verdwenen. Jullie lezersrubriek heeft me toen uit de brand
geholpen door mij naar de dbx-bestanden van mijn
archiefmap te verwijzen, die ik vervolgens kon inlezen
met een programma als Recovery Toolbox for Outlook
Express. Nu blijken er opnieuw talloze mails verdwenen,
maar deze keer vind ik die niet langer in een van de
dbx-bestanden terug. Ik vermoed zo dat het probleem
ontstaan is tijdens het comprimeren van mailmappen
door Outlook Express. Kan ik die mails op een of andere
manier nog terug opvissen – Systeemherstel blijkt alvast
niet te werken.
Jan Van Rompaey
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De kaarten liggen deze keer minder goed, vrezen we. Outlook
Express bewaart mails namelijk (standaard) uitsluitend in
databasebestanden van het dbx-formaat, en wanneer je –
desnoods met hulp van recoverytools – de mails niet langer in
een van deze bestanden terugvindt, dan mag je het eigenlijk
wel vergeten.
Systeemherstel uitvoeren zal je in deze trouwens niet helpen
aangezien het om gegevensbestanden gaat, die door het ingebouwde Systeemherstel genegeerd worden. Het is inderdaad
niet uitgesloten dat een fout tijdens een compressieronde
voor de problemen heeft gezorgd – het gebeurt wel vaker dat
deze procedure de mist ingaat. Het is evenmin uitgesloten dat
een antivirusprogramma voor een corrupt dbx-bestand heeft
gezorgd. Een regelmatige back-up van je archiefmap is dus ten
zeerste aangewezen – iets wat je desnoods zelf(s) vanuit de
Verkenner kan doen.

Microsoft AutoPlay Repair
Wizard
www.kellys-korner-xp.com/
regs_edits/AutoFix.exe

CleanHandlers
http://windowsxp.mvps.org/
autoplayhandlers.htm

BRIEVEN
outLook expreSS BAck-up
(Hoe) kan ik een back-up maken van mijn adresboek en
eventuele andere gegevens in Outlook Express 6? Naar
wat ik heb gelezen, zou dat niet mogelijk zijn? Ik werk
met Windows XP.
François Verstraeten
Dat is wel degelijk mogelijk, en Microsoft zelve heeft de hele
procedure netjes uitgeschreven, niet alleen voor het back-uppen
en terugzetten van je adresboek, maar ook voor de berichten
zelf, je e-mail- en nieuwsaccounts. Gesneden koek, dus.

Het Outlook Express-adresboek back-uppen doe
je best via een csv-export.

http://support.microsoft.
com/kb/270670/nl

worD-SjABLoon
Telkens mijn schoonvader een (leeg) document afdrukt
in Word, rolt er een foto uit de printer, een foto die hij
ooit eens in een Word-document heeft geplakt. Ik vind
nochtans niets terug bij watermerk of achtergrond.
Hoe krijgt hij die foto weg? Hij werkt met Office 2000
onder Windows XP.

vhS DigitAAL

Herman Longin

Ik heb destijds enkele tv-programma’s op VHS-videocassettes opgenomen. Die zou ik nu graag digitaliseren.
Hoe pak ik zoiets aan?
André Van den Branden
Beschik je over een dvd-recorder, dan kan het ook zonder pc
(nog makkelijker gaat het met een VHS-dvd combo). Indien
niet, dan moet je computer met een video capture-kaart of
een externe analoog-naar-digitaal converter uitgerust zijn.
Je VHS-speler verbind je dan via een audio- en videokabeltje
met deze kaart/converter en zo met je pc; eventueel gebruik je
voor de videokabel een verloopstuk van composiet naar
S-video.
Vervolgens start je je favoriete videobewerkingstool op, speel
je het tv-programma af op je VHS-speler en breng je met
behulp van de tool de videobeelden over naar je harde schijf.
Deze beelden kan je dan eventueel nog verder bewerken. Dure
software is geen noodzaak, gezien het bijvoorbeeld ook kan
met Windows Movie Maker.
Speciaal met het oog op zulke conversies heeft Pinnacle
het product VHS Saver uitgebracht: een handige combinatie
van een USB 2.0 video-opnameapparaat met Instant DVD
Recorder-software (€ 59). Overigens vind je op het internet
heel wat – ook Nederlandstalige – instructies: googel maar
even naar vhs digitaliseren.

Een ‘corrupt’ Word-sjabloon kan erg vervelend zijn.
Vermoedelijk heeft hij die foto per abuis opgeslagen in
het standaardsjabloon dat Word gebruikt als basis voor alle
nieuwe documenten. Het probleem lost zich wel op als je dat
sjabloon hernoemt of verwijdert – Word creëert dan automatisch een nieuw exemplaar met de oorspronkelijke
standaardinstellingen. Dat doe je als volgt. Sluit Word af en
speur – met de ingebouwde zoekfunctie van Windows – naar
het bestand normal.dot. De gevonden instanties kan je dan
wissen of – veiligheidshalve – (tijdelijk) hernoemen in
bijvoorbeeld normaloud.dot. Herstart vervolgens Word:
je probleem zou nu van de baan moeten zijn. In Word 2007
heet dit standaardsjabloon overigens normal.dotm.
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BRIEVEN
hArDnekkige BAByLon
Enige tijd geleden had ik wat vertaalwerk voor de boeg,
en zo kwam ik bij Babylon terecht.
Ik installeerde de tool en die werkte vrij aardig. Tot ik
erachter kwam dat die mijn Google-zoekpagina had
aangepast met een eigen versie. Ik verwijderde de tool
via het Windows CONFIGURATIESCHERM, SOFTWARE,
maar de zoekfunctie in Internet Explorer blijft nog altijd
in handen van Babylon. Hoe geraak ik alsnog weer van
Babylon verlost – het blijkt trouwens dat nog heel wat
andere mensen met hetzelfde probleem kampen.

INVOEGTOEPASSINGEN BEHEREN, selecteer BABYLON IE
PLUGIN en druk op UITSCHAKELEN (2x). De zoekmachine
terugzetten naar Google kan in IE via het pijltje helemaal
linksboven, waar je vervolgens in het uitklapmenu
ZOEKMACHINES BEHEREN selecteert. Hier kies je dan
GOOGLE en druk je op ALS STANDAARD INSTELLEN.

Ludo Van Loon

ituneS-coLLectie verhuizen
Ik heb me een nieuwe computer aangeschaft met Windows 7. Kan ik mijn hele iTunes-collectie verhuizen van
mijn oude computer naar mijn nieuwe? Er is ook veel tijd
gestoken in de juiste albumhoesjes en nummerwaarderingen. Zijn deze veilig tijdens de verhuis?
Desiré Broux

Laat Advanced Uninstaller de installatieprocedure monitoren.

Iobit Uninstaller
www.iobit.com/
advanceduninstaller.html
Advanced Uninstaller Free
www.tinyurl.com/
advuninstallerfree
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Heb je wel degelijk ook het item myBabylon English Toolbar
via SOFTWARE laten verwijderen? Toch wel? Probeer het dan
als volgt: herinstalleer Babylon – jawel – en tracht het daarna
opnieuw te verwijderen. Lukt het niet, probeer het dan met de
gratis tool Iobit Uninstaller of met Advanced Uninstaller
Free – waarbij je bij dit laatste programma INSTALLATION
MONITOR inschakelt. Daarmee krijg je Babylon normaliter
wel weg. Overigens laat de IE-plugin zich ook als volgt deactiveren: open Internet Explorer, kies EXTRA,

Je kan probleemloos je hele iTunes-bibliotheek naar je nieuwe
pc overhevelen. Al je muziek, albumcovers en nummerwaarderingen worden integraal meegenomen. Voor de verhuis heb
je een USB-stick of externe harde schijf nodig met voldoende
ruimte. Een iPod kan ook. Ga op je oude XP-machine naar de
map ‘Mijn muziek’ en kopieer de map ‘iTunes’ naar je externe
harde schijf. Plug die schijf vervolgens in je nieuwe Windows
7. Kopieer de ‘iTunes’-folder nu opnieuw naar de map ‘Mijn
muziek’. Als je een grote bibliotheek hebt, kan dit wel even
duren. Als je iTunes al op je nieuwe computer hebt geïnstalleerd, dan overschrijf je de (lege) iTunes-folder met je ‘oude’
iTunes-folder. Start iTunes daarna op en de verhuis is klaar!

Bekijk alle stappen in detail
op http://tinyurl.com/
itunesverhuizen

de wereld van

Ik fix zelf mijn pc.
Poepsimpel is dat.

Ella /
Darya Gantura
Nu is het onder BV’s bon ton om te beweren dat je niks
van computers kent. Tenzij je Darya Gantura heet: de actrice – bekend van de telenovelle Ella – formatteert pc’s
zoals ze een pot augurken opentrekt en droomt hardop
van een iPad om haar scripts op te zetten.

HOUdT van

Mijn vriend en ik hebben twee laptops en twee computers. De ene vaste pc staat in de slaapkamer, de andere
doet in de woonkamer dienst als server voor filmpjes en
muziek. Mijn computers zijn nooit traag: ik zorg dat ik ze
altijd op tijd formatteer. Ik kan mijn pc ook zelf fixen. Het
is poepsimpel: je surft naar Google, tikt je probleem in
en past de oplossing toe.
Op dit moment ben ik nog een Mac-maagd. Ik heb wel
getwijfeld toen ik mijn nieuwe laptop kocht, maar het is
uiteindelijk toch een Toshiba geworden: een witte met
mooie lichtjes. Ik ben eraan gehecht, maar ik neem ‘m
niet mee naar de set. Ik heb zoveel scènes in Ella dat ik
nauwelijks tijd heb om te surfen. Ik zie wel steeds meer
collega-acteurs rondlopen met een iPad en hun script
erop. Ik daarentegen sleur nog altijd met stapels papier.
Lastig! Ik zou dus dolgraag ooit een iPad hebben, hij zou
perfect bij mij passen.

HaaT

In Rusland had ik geen computer. Ik zie mij nog tijdens
een van mijn eerste lessen hier in België voor het
toetsenbord zitten tijdens Informatica. We moesten
een tekstje typen en woorden bold zetten. Iedereen
was al klaar en ik zat de letters nog te zoeken. Een jaar
later kochten mijn ouders een pc en vanaf toen was ik
vertrokken. In het begin was ik echt verslaafd en zat ik
tot 4 uur ’s morgens te tokkelen. Nu is de computer een
alledaags gebruiksvoorwerp. Ik word erg lastig als ik
niet aan mijn mails kan. Nog iets hatelijks? ‘s Avonds
moet ik mijn scripts voor de volgende dag instuderen,
terwijl mijn vriend aan het gamen is. Om gek van te
worden. Maar: eigen schuld, dikke bult. Ik heb ‘m zelf
die spelconsole cadeau gedaan.

Over darya GanTUra
• Darya (24) werd geboren in Oezbekistan, groeide op
in Rusland en kwam op haar 14de naar België.

• Ze studeerde Drama in Gent en speelt momenteel de
hoofdrol in de telenovelle ‘Ella’ op VTM.

• Darya is te verstrooid om een iPhone te hebben en

heeft geen zin om voorzichtig te zijn met haar gsm.

• De Facebookaccount “Darya Gantura” is van iemand
die zich uitgeeft voor Darya en die veel dt-fouten
schrijft.

door Bart Goossens
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sYstEEM
WindoWs 7

Open snel een website
met de startknop
Wil je vliegensvlug een bepaalde website openen, bijvoorbeeld omdat je
erover hoort spreken op tv of op de radio? Niets is makkelijker: klik op
de startknop en ga naar het zoekvak (waar Programma’s eN bestaNdeN
zoekeN in staat vermeld). tik het webadres in, bijvoorbeeld www.clickx.be,
en druk op enter. Je standaardbrowser wordt nu automatisch gestart en de
website springt open.

WindoWs XP / Vista / 7

Zet Windows naar je hand
Wil je Windows helemaal naar je eigen smaak inrichten, probeer dan eens
het gratis programmaatje tWeakNoW WiNseCret 2010 www.tweaknow.
com/Winsecret.php. Na installatie klik je op het onderdeel WiNdoWs
seCret. daar kan je instellingen van internet explorer en Windows mail
aanpassen. onder misCellaNeous geef je aan of snelkoppelingen een
pijlsymbool krijgen en bij sPeCial folders pas je de locatie van speciale
mappen als miJN muziek en miJN doCumeNteN aan. interessant is ook
system iNformatioN, waarmee je alle gegevens van je systeem kan
opvragen, zoals moederbord, geheugeN en ProCessor.
Met TweakNow WinSecret bepaal je zelf of snelkoppelingen het pijlsymbool krijgen.

Tik een webadres in, druk op Enter, en de website verschijnt!

WindoWs Vista

Vind je Windowsicoontjes terug
Windows Vista heeft soms vreemde kuren. een vaak voorkomend probleem
is dat (bijna) alle pictogrammen op het bureaublad, of in een willekeurige map, verdwijnen en een afbeelding van een blanco blad weergeven.
opnieuw opstarten helpt vaak, maar niet altijd. gelukkig is dit zo
verholpen, zonder extra software. klik op de startknop en tik schijfopruiming in. klik op sChiJfoPruimiNg en op alleeN miJN bestaNdeN.
kies de C-sChiJf en klik daarna op ok. Vink vervolgens enkel miNiatuurWeergaVeN aan en klik nogmaals op ok.
Gebruik de ingebouwde Vista-schijfopruiming om je pictogrammen terug te krijgen.

Mac os X

Snel, een
schermafdruk!
gebruik je mac os X, dan moet je geen extra software installeren om
schermafdrukken te maken. druk op CommaNd+shift+3, en er wordt
een schermafdruk gemaakt van het hele scherm. met de toetsencombinatie CommaNd+shift+4 kan je zelf het gebied selecteren waarvan je
een schermafdruk wil maken. druk je na CommaNd+shift+4 op de spatiebalk, dan maak je een schermafdruk van een bepaald venster. elk screenshot wordt automatisch op je desktop bewaard als png-bestand. Wil je een
schermafdruk maken en die meteen gebruiken in een document, hou dan
ook de Ctrl-toets ingedrukt, zodat de schermafdruk wordt bijgehouden op
het klembord.
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Maak een
anonieme pdf
met Word 2007 kan je makkelijk pdf-documenten aanmaken. maar standaard
worden ook de zogeheten metadata doorgegeven. met metadata bedoelen
we de oorspronkelijke titel van het document, de auteur, het onderwerp
en de sleutelwoorden. die krijg je te zien als je de eigenschappen van een
document opvraagt. Wil je een ‘anoniem’ pdf-bestand maken? klik dan op
de ronde office-knop en kies oPslaaN als, Pdf of XPs. klik daarna op de
knop oPties en verwijder het vinkje voor doCumeNteigeNsChaPPeN.
Vermijd dat metadata worden opgeslagen in anonieme pdf-documenten.

oFFicE
PoWErPoint 2007 / 2010

Voeg een fotoalbum
toe aan je diavoorstelling
Wil je een PowerPoint-diavoorstelling opfleuren met foto’s? dan kan je
natuurlijk op iNVoegeN, afbeeldiNg klikken. maar gaat het om foto’s
van eenzelfde onderwerp, dan klik je beter op iNVoegeN, fotoalbum.
klik daarna onder afbeeldiNgeN iNVoegeN uit oP bestaNd/sChiJf en
selecteer je afbeeldingen. Vervolgens kies je naast iNdeliNg VaN
afbeeldiNg hoe je de afbeeldingen op de dia’s wil spreiden –
bijvoorbeeld tWee of Vier per dia. met NieuW tekstVak kan je tekst
toevoegen tussen de foto’s en bij Vorm VaN frame kan je de foto’s
afronden of een schaduw geven.
De ingebouwde Fotoalbum-functie van PowerPoint deelt
je foto’s netjes in.

EXcEl 2007 / 2010

Geef Excel-werkbladen naast elkaar weer.

Toon meerdere
werkbladen tegelijk
uitgebreide excel-bestanden bestaan uit meerdere werkbladen,
en die herken je aan de tabbladen onderaan elk rekenblad. soms is het
lastig om gegevens van het ene werkblad naar het andere te kopiëren.
maar je kan dit oplossen door meerdere werkbladen in één keer weer
te geven. open een werkblad en klik in het lint op beeld. selecteer
NieuW VeNster en open een tweede werkblad in het nieuwe venster.
klik daarna op beeld, alle VeNsters en kies bijvoorbeeld Naast elkaar
of horizoNtaal.
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intErnEt
GooGlE docuMEntEn

Toon een adres
automatisch
op een kaart

Met de Kaart-gadget voeg je een Google Map toe aan een document.

heb je een rekenblad in google documenten dat één of meerdere adressen bevat? met een kleine spitsvondigheid kan je ervoor zorgen dat google
maps het adres automatisch op een kaart weergeeft. selecteer één of meer
cellen met adressen en klik er op met de rechtermuisknop. kies gadget
iNVoegeN, kaarteN, kaart, toeVoegeN aaN sPreadsheet. kies in het
volgende venster het type kaart (bijvoorbeeld Normal, of hybrid als je
ook een satellietweergave wil) en klik op toePasseN en sluiteN.

FirEFoX / intErnEt EXPlorEr

Open nieuwe tabbladen
in de voorgrond
zowel firefox als internet explorer opent nieuwe tabbladen standaard
in de achtergrond als je met de rechtermuisknop op een link klikt en
koPPeliNg oPeNeN iN NieuW tabblad kiest. Wil je dat niet, dan kan je
nieuwe tabbladen ook steeds in de voorgrond openen. in firefox ga je
daarvoor naar eXtra, oPties en kies je tabbladeN. zet een vinkje voor
als ik eeN koPPeliNg oPeN iN eeN NieuW tabblad, er meteeN Naartoe
gaaN. in internet explorer klik je op eXtra, iNterNetoPties en klik je op
de knop iNstelliNgeN, net onder tabbladeN. zet een vinkje voor altiJd
Naar NieuWe tabbladeN gaaN als deze WordeN gemaakt.
Open tabs automatisch in de voorgrond.

GooGlE

Spot je vrienden met
Google Latitude
bepaalde geavanceerde smartphones met gps-chip, zoals de iPhone en
android-toestellen, ondersteunen het nieuwe google latitude. met latitude
geef je automatisch door waar je je bevindt, zodat je kan nagaan of er
vrienden in de buurt zijn. heb je niet zo’n toestel, dan kan je toch
‘latituden’ – met de browser. ga naar www.google.com/ig en log in
met je gmail- of google-account. ga dan naar items toeVoegeN en kies
latitude. op de homepagina klik je nu op akkoord, onder google
latitude. klik links op een van je vrienden, en als die latitude heeft,
kan je zien waar hij zich bevindt. Je kan ook je eigen locatie instellen door
op loCatie iNstelleN te klikken en aan te geven waar je ergens zit.
Met Google Latitude zie je ook in de browser waar je vrienden zich bevinden.
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Integreer een ftp-server
in je Verkenner

intErnEt

gebruik je soms een ftp-programma, bijvoorbeeld om je website bij te
werken of bestanden op de server van je bedrijf te zetten? Probeer dan
eens het gratis Netdrive, waarmee je een ftp-server in de Windows
Verkenner kan integreren. ga naar www.netdrive.com/download.html om
het programma te downloaden. geef vervolgens de gegevens in
(ftP-serVer, gebruikersNaam, WaChtWoord) en kies naast drive een
schijfletter. Vink ook automatiC logiN WheN system starts aan.
klik je op CoNNeCt, dan verschijnt de Verkenner en vind je de inhoud van
je ftp-server onder de gekozen schijfletter. Je kan bestanden zowel
uploaden als downloaden, net alsof je op een lokale schijf zit.

intErnEt EXPlorEr 8
NetDrive maakt van je ftp-server een schijfletter in de Verkenner.

FirEFoX

Download
veel sneller
met DownThemAll

Maak betere
schermafdrukken
met de Print screen-toets van je toetsenbord maak je makkelijk een
schermafdruk van het hele scherm. Wil je echter een schermafdruk
maken van een bepaalde webpagina of van een onderdeel van een
webpagina, probeer dan eens het gratis tooltje fireshot. ga naar
http://screenshot-program.com/fireshot en download en installeer de
gratis versie voor internet explorer. klik je nu op de fireshot-knop in
de knoppenbalk, dan wordt er een schermafdruk gemaakt van de volledige
webpagina – inclusief de stukken die je niet kan zien. Wil je enkel een
schermafdruk van het gedeelte dat zichtbaar is, klik dan op het pijltje
naast de fireshot-knop en kies CaPture Visible area.
Met de Fireshot-knop maak je heel snel een schermafdruk van een webpagina.

met een downloadmanager kan je tientallen bestanden in een
wachtrij zetten en ze efficiënt en snel downloaden. downthemall
www.downthemall.net is een downloadmanager die in firefox geïntegreerd
is en ook automatisch gebruikersnamen en wachtwoorden van alle websites
gebruikt, zodat je die niet opnieuw moet ingeven. Na installatie volstaat
het om op een downloadlink te klikken of met de rechtermuisknop
koPPeliNg oPslaaN met doWNthemall te kiezen. Via eXtra,
doWNthemall, VoorkeureN stel je het maximaal aantal gelijktijdige
downloads in (we raden 1 à 4 aan). Wil je de snelheid aan banden leggen,
zodat je tegelijkertijd ook comfortabel kan surfen, installeer dan versie 2.0
van downthemall, die op dit moment nog wel enkel in een bètaof testversie bestaat.
Downthemall is een uitstekende downloadmanager die helemaal in
Firefox is geïntegreerd.
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coMMunicatiE
linkEdin

Privacy please …
ook op LinkedIn
linkedin is handig om collega’s te vinden of een nieuwe job te zoeken,
maar toch doe je er goed aan om de privacy-instellingen van linkedin
eens goed onder de loep te nemen. ga naar settiNgs en bekijk het
onderdeel PriVaCy settiNgs. met CoNNeCtioNs broWse kan je aangeven
dat je contacten niet kunnen zien met wie je bevriend bent. ook interessant is PubliC Profile, waar je kan aangeven wat mensen zonder
linkedin-account van jou te weten kunnen komen. Wil je helemaal safe
zitten, kies dan NoNe. Wil je geen enquêtes per e-mail ontvangen,
wijzig dat dan in researCh surVeys.

Deactiveer je publiek profiel.

WindoWs liVE HotMail

Back-up
al je e-mails
gebruik je Windows live hotmail, dan blijven al je e-mails netjes op de
servers van microsoft staan. de kans dat je ze verliest is klein, behalve als
je account gehackt wordt of als je je wachtwoord vergeet. daarom is het
een goed idee om regelmatig een back-up te maken van al je e-mails, en
dat kan met Windows live mail http://explore.live.com/windows-live-mail.
klik op de alt-toets, kies eXtra, aCCouNts en vervolgens toeVoegeN,
e-mailaCCouNt. geef je hotmail-adres en wachtwoord in en klik op
doWNload. dit kan wel (erg) lang duren.

FacEbook

Synchroniseer je foto’s
met Outlook
ben je een verwoed facebook-gebruiker en wil je de profielfoto’s
van je vrienden ook in outlook zien? dat kan met het gratis outsync
http://outsync.codeplex.com. Na installatie selecteer je de foto’s van
vrienden die je wil synchroniseren met outlook en klik je op syNC.
gebruik je een smartphone, dan heb je als bijkomend voordeel dat de
facebook-foto’s ook verschijnen als een van je vrienden jou opbelt!

Hotmail-berichten zijn zo gedownload in Windows Live Mail.
Selecteer vrienden om hun profielfoto in Outlook te zien.
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Probleemloos
HD-video op je scherm
hd-video’s en -films zijn erg scherp en hebben een hoge resolutie,
tot wel 1920 bij 1080 pixels. om dergelijke films te kunnen afspelen,
moet je al een straffe computer hebben. toch is er een mogelijkheid om
hd-films af te spelen op een minder krachtige, maar relatief recente, pc,
met gPu-decodering. dit betekent dat de grafische kaart (de gPu) de
film decodeert, zodat je processor (de CPu) vrij blijft. heb je een recente
computer (niet meer dan een jaar oud), zelfs een laptop, dan kan je van
gPu-decodering (of dXVa) genieten. Werk eerst het stuurprogramma van
je grafische kaart bij en download daarna de nieuwste versie 1.1 van VlC
media Player www.videolan.org. VlC 1.1 zal dan automatisch de grafische
kaart gebruiken.
Je merkt het niet meteen, maar VLC 1.1 gebruikt nu ook de grafische kaart
van je computer om HD-films te decoderen.

MultiMEdia
WindoWs liVE PHoto GallErY

Foto’s taggen
doe je zo
met Windows live Photo gallery http://explore.live.com/windows-livephoto-gallery beheer je – gratis – je volledige fotoverzameling op je pc.
een van de mogelijkheden is het toevoegen van tags of sleutelwoorden aan
foto’s of albums. Voordeel is dat je daarna makkelijk op tags kan zoeken,
zodat je snel de juiste foto’s terugvindt. om een tag toe te voegen, volstaat
het om links onder besChriJVeNde tags op NieuWe tag toeVoegeN te
klikken en een tag in te voeren, bijvoorbeeld Vakantie usa. daarna
selecteer je één of meer foto’s en sleep je die naar de zonet aangemaakte
tag. Je kan aan foto’s ook meerdere tags toekennen, door ze daarna naar
andere tags te slepen. klik vervolgens op een tag om enkel foto’s te zien
die deze tag bevatten.
Het overzicht van alle tags vind je links in Windows Live Photo Gallery.

itunEs

Mac os X

Speel alle
videoformaten af
heb je een mac, dan staat daar ongetwijfeld Quicktime op geïnstalleerd
als mediaspeler. Quicktime speelt heel wat formaten af, maar het populaire divX en mkv – vaak gebruikt voor hd-content – werken niet samen
met Quicktime. met de freewaretool Perian http://perian.org voeg je niet
alleen divX en mkv toe aan Quicktime, maar ook avi, flv, vfw, Windows
media en een tiental andere formaten. download het bestand en dubbelklik
op PeriaN.PrefPaNe om Perian te installeren.

Maak een
iTunes-account
zonder kredietkaart
Wil je een itunes-account aanmaken, dan heb je een kredietkaart nodig,
en dat is ook het geval als je enkel gratis apps of muziek wil downloaden.
met een klein trucje maak je een itunes-account aan zonder kredietkaart
(je kan dan natuurlijk geen betalende muziek of apps downloaden). start
itunes en klik op ituNes store. ga naar aPP store en kies een gratis app
uit, bijvoorbeeld buieNradar. klik op gratis aPP, NieuWe aCCouNt
aaNmakeN, ga door. geef een e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum
in en beantwoord de geheime vraag. bij geef eeN betaliNgsmethode oP
klik je nu naast CreditCard op geeN. Voer de overige gegevens in en klik
op ga door. Je account is nu aangemaakt.
Ook zonder kredietkaart kan je een iTunes-account aanmaken.
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VEiliGHEid
WindoWs Vista / 7

Versleutel
persoonlijke mappen
heb je meerdere gebruikersaccounts op je computer, dan heeft elke
gebruiker zijn eigen persoonlijke mappen. maar sla je ook gegevens op in
andere mappen, bijvoorbeeld C:\foto, dan kan elke gebruiker die mappen
gewoon bekijken. Wil je dat niet, versleutel ze dan! klik met de rechtermuisknop op een map en kies eigeNsChaPPeN. klik op geaVaNCeerd
en vink iNhoud VersleuteleN om gegeVeNs te beVeiligeN aan. klik op
ok. de map wordt nu versleuteld, en dat merk je aan de groene kleur van
de map.

Versleutelde mappen in Windows kunnen niet door andere gebruikers geopend worden.

WindoWs

WindoWs Vista / 7

Beperk het
computergebruik
van je kroost
Vind je dat zoon- of dochterlief te vaak op de computer zit? beperk dit
dan met het ouderlijk toezicht van Windows. ga naar CoNfiguratiesCherm, ouderliJk toeziCht. selecteer de account van je kind en kies
iNgesChakeld. ga naar tiJdslimieteN en duid aan wanneer je kind op
de pc mag. met sPeCifieke Programma’s toestaaN kan je trouwens ook
instellen welke programma’s je kind (niet) mag gebruiken.
Met Ouderlijk toezicht kan je precieze tijdslimieten instellen voor een account.
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Volautomatische
back-ups met SyncBack
back-ups maken is belangrijk, dat weet iedereen. maar efficiënt backuppen vergt niet alleen tijd, je moet er ook aan denken. het gratis
syncback freeware www.2brightsparks.com/freeware doet dit voor jou.
Na installatie maak je eerst een profiel aan en kies je baCkuP. selecteer
vervolgens de map (inclusief submappen) die je wil back-uppen (sourCe)
en de locatie waarheen die geback-upt moet worden (destiNatioN).
daarna klik je op ok en selecteer je het profiel. kies sChedule om te
bepalen wanneer de back-up moet gebeuren, bijvoorbeeld dagelijks
om 21u. klik op ok.
SyncBack maakt automatische back-ups, en dat helemaal gratis.

HINTS, TIPS & DOWNLOADS

Wegwerpadres
voor louche sites
moet je op een site een e-mailadres ingeven, bijvoorbeeld om een softwaresleutel of link te ontvangen? geef dan gewoon een mailinator.comadres in, bijvoorbeeld amP3103@mailiNator.Com en ga daarna naar
www.mailinator.com. geef onder CheCk your iNboX amP3103 in en bekijk
je wegwerpmails. Je kan maximaal 10 mailtjes ontvangen, en bijlagen
worden automatisch gewist. maak wel een moeilijk te raden adres aan,
want de dienst werkt zonder wachtwoorden, zodat iedereen bij je mails kan.
Je meldt je met een willekeurige gebruikersnaam aan, en zonder wachtwoord.

VEiliGHEid
onlinE

Laat je kids surfen
met MyBee
internet wordt steeds toegankelijker – ook voor kleine kinderen. Wil je
zeker zijn dat je kinderen enkel op veilige sites surfen, probeer dan eens
de gratis kinderbrowser mybee www.mybee.nl. Na de installatie start je
mybee niet op, maar klik je er met de rechtermuisknop op en kies je
als admiNistrator uitVoereN. klik op start en voer een wachtwoord in.
Voeg vervolgens de naam van je kind in, samen met de geboortedatum,
en klik op oPslaaN. Je kind kan nu enkel naar websites surfen die geschikt
zijn voor zijn of haar leeftijd. ook de startpagina is speciaal ontworpen
voor kinderen. Probeert je kind naar een site te gaan die niet toegelaten
is, dan wordt er een foutmelding getoond. als ouder kan je een site wel
toelaten door je wachtwoord in te voeren.
MyBee blokkeert kindonvriendelijke websites.

WindoWs

Wis bestanden definitief
met File Shredder
Verwijder je een bestand in de Verkenner, dan is het bestand niet
echt weg. met de juiste software haal je het zo terug. Wil je een bestand
echt helemaal verwijderen, probeer dan eens het gratis file shredder
www.sys-shield.com/download.htm. klik op het icoontje met de map
om bestanden toe te voegen en klik daarna op de rode knop start
shreddiNg. Je kan ook volledige mappen toevoegen door op het
mapicoontje te klikken.
File Shredder verwijdert bestanden en mappen definitief en in een oogwenk.

WindoWs liVE MEssEnGEr

Houd een spoor bij
van je chatsessies
als je een interessante e-mail ontvangt, dan verwijder je die niet, zodat
je de e-mail later nog eens kan bekijken. krijg je een interessant instant
messenger bericht, bijvoorbeeld met een leuke link in, dan wordt dit niet
bijgehouden. maar het kan wel: ga naar eXtra, oPties, beriChteN en zet
een vinkje voor gesPrekkeN automatisCh iN eeN bestaNd oPslaaN.
standaard worden de gesprekken dan opgeslagen in de map miJN doCumeNteN, miJN oNtVaNgeN bestaNdeN, maar door op WiJzigeN te klikken,
kan je de locatie aanpassen.
Windows Live Messenger kan alle chatsessies opslaan.
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Hints, Tips & Downloads_Veiligheid

onlinE

In de fascInerende wereld van InternetwInkelen wordt er heldhaftIg
geschermd met kredIetkaarten
om unIeke koopjes aan de haak te
slaan. elke maand stelt een clIckxmedewerker hIer zIjn of haar buIt
voor na een rondje onlIne shoppen.

Erik
is de hoofdredacteur van ons zusterblad Shoot en de man die je bij elke
quiz kost wat kost in jouw team
wil hebben. Naast een wandelende
encyclopedie is hij ook een liefhebber van Schotland en zijn geestrijke whiskyvochten. Hij gaat daar
regelmatig kamperen om af te kicken
van computers en internet. En wat
heb je in Schotland dan zeker nodig?
Inderdaad, een tent.

gekocht: een voorzettent bij amazon
kamperen is best leuk, tenzij het een hele dag zo hard giet
dat je je tent niet uit kan komen zonder doornat te worden.
na zo’n ervaring in de uitgeregende augustusmaand van vorig
jaar ging ik op zoek naar een open voorzettent. dat is – je
raadt het – een open tent om voor een tent te zetten, zodat de
ingang van je tent droog blijft en je buiten kan zitten (als het
tenminste geen acht beaufort waait).
het einde van de zomer is de beste periode om kampeerspullen te kopen, want dan zijn er koopjes te doen. na wat
speurwerk vind ik een geschikte voorzettent bij gelert www.
gelert.com. dat is een campingspecialist uit wales, waar ze
qua regen wel wat gewend zijn. de newbury free standing
canopy is 2 meter hoog en meet ruwweg 3 op 3,5 meter –
plaats zat dus om er met een tafeltje en een paar stoelen
onder te schuilen.

www.aSadvENturE.com
Ik moet niet ver lopen om een winkel van as adventure te
bezoeken, maar toch kijk ik regelmatig op de website. daar
vind je namelijk speciale promoties die alleen voor online
bestellingen gelden. kijk onder ‘web only offers’ bij ‘promo’s
en specials’. denk er wel aan om de spullen te laten leveren
op een adres waar overdag iemand is, want zonder handtekening krijg je het pakje niet in handen.
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www.amazon.co.uk

Ik zoek een paar nederlandse en belgische webshops op, en
daar vind ik dit artikel voor 129 euro (zonder verzendkosten).
dat moet goedkoper kunnen. Ik voeg ‘sale’ aan m’n zoekopdracht toe en kom terecht op britse shops. bij outdoor value
vind ik ze voor £ 60, maar deze winkel levert helaas niet buiten
groot-britannië. enig zoekwerk leert me echter dat outdoor
value ook verkoopt via amazon www.amazon.co.uk, een
bekend adres waar ik regelmatig boeken bestel. amazon
levert wel in belgië. met verzendkosten en btw erbij komt
dat op £ 74,85, of zo’n € 91. bestellen en betalen gaat vlot
bij deze internetpionier, en na drie werkdagen staat een rood
aangelopen en puffende postbode aan de deur met een grote
kartonnen doos. laat de regen nu maar komen.

www.EurocampINgS.NEt
voor ik op een camping neerstrijk, wil ik graag weten hoe
die er uitziet en welke faciliteiten er aanwezig zijn. op deze
website kan je een camping zoeken op plaatsnaam of regio.
je kan er ook beoordelingen door eerdere bezoekers lezen.
via de website kan je de camping ook al contacteren als je
een plaatsje wil reserveren.

www.bookINg.com
omdat ik niet altijd onder een tentzeil wil slapen, is booking
een van mijn favoriete adressen. hier zoek ik beschikbare
hotelkamers in een aanvaardbare prijscategorie. op basis van
de beoordelingen door andere gebruikers kies ik een hotel, om
vervolgens via de website te boeken. reservaties veranderen
of annuleren kan (binnen bepaalde grenzen) ook.

dE ultiEmE kooPGids
Elke maand vind je hier onze top 5 van producten in 12 categorieën. van digitale
camera’s tot smartphones en computermuizen. als wij vinden dat ze je geld waard zijn,
zie je ze hier verschijnen met hun plus- en minpunten.
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alle vermelde prijzen in deze koopgids zijn richtprijzen van de fabrikant. De kans is groot dat de producten goedkoper verkrijgbaar zijn in de winkel.
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laptops

lUIdsprEkErs

Sony Vaio vpc-Ec3M1E
€ 1.000_www.sony.be
Goede prestaties voor een redelijke prijs,
meer moet dat niet zijn. Alleen jammer
dat de batterijduur eerder kort is en de
webcam een resolutie van amper 0,3
megapixel heeft.
goede prestaties
Matige batterij
boSe cOMpaNION 5
[2.1 – getest in Clickx 229]
apple MacBOOk pRO 13 INch
€ 1.499_www.apple.be
Een snel, aangenaam te bedienen en goedgebouwd
toestel, maar met te weinig aansluitmogelijkheden
om de prijs en het toevoegsel ‘Pro’ te kunnen
rechtvaardigen.
lange batterijduur
Blinkend scherm, beperkte
aansluitmogelijkheden

€ 399_www.bosebelgium.be
Erg goede klank, benadert
surroundgevoel met twee
luidsprekers
heel duur

harMan Kardon SOUNDSTIckS III
[2.1 – getest in Clickx 232]
€ 199_www.harmankardon.com

toShiba a665-12M
€ 1.899_www.toshiba.be
Deze laptop heeft een erg krachtige grafische kaart
aan boord, om vloeiende 3D-beelden te kunnen tonen.
De batterij van deze krachtpatser haalt wel net geen
twee uur autonomie.
3D ledscherm, erg krachtig
goedkope afwerking, geen USB 3.0

goede klank, origineel design
prijzig, vervelende bedieningsknoppen
logitech Z506
[5.1]
€ 79,99_www.logitech.be
goed surroundgeluid
voor een aangename prijs.
Of was het omgekeerd?
geen digitale ingang

acer aSpire 7741
[getest in Clickx 224]
€ 599_www.acer.be
Goede prijs-kwaliteitverhouding: je krijgt een
mooie allrounder voor een eerlijke prijs. De beperkte
aansluitmogelijkheden zijn wel een lichte domper op
de feestvreugde

Jbl cREaTURE III
[2.1 – getest in Clickx 214]
€ 99,95_www.jbl.com
vrij goede klank in een zeer originele verpakking
Ietwat scherp geluid bij hogere volumes

goede bouwkwaliteit, fraai scherm
en goede batterij
Beperkte aansluitmogelijkheden

MSi gT660R [NIEUW]
€ 2.199_www.msi.eu
Een waar monster, deze GT660R met zijn Core i7processor en maar liefst 12 GB RAM. Zelfs de batterij is
voor zo’n krachtpatser behoorlijk goed: hij houdt het
zo’n twee en een half uur uit op een lading.
Superkrachtig
Behoorlijk prijzig
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creatiVe INSpIRE S2 WIRElESS
[2.1 – getest in Clickx 210]
€ 119,99_www.creative.com
Draadloos zonder storingen
Enkel optimale klank
wanneer je er recht voor zit

toEtsENbordEN
EN mUIzEN

NEtbooks

logitech k350
€ 59,99_www.logitech.be
Een grote polssteun, een comfortabel aanvoelende ergonomische vormgeving en goed geplaatste mediatoetsen: dit toetsenbord is een droom. De toetsen mochten
wel iets stiller zijn tijdens het typen.
Zowat het meest aangename en complete ergonomische
toetsenbord
De batterijen van de draadloze versie zullen ooit leeg raken

MicroSoft WIRElESS cOMFORT DESkTOp 5000
[getest in Clickx 213]
€ 79,95_www.microsoft.be
Ergonomische toetsenbord-muiscombinatie, die onze
roep om iets stillere toetsen beantwoordt. Aan de
linkerkant is wel iets te weinig polssteun voorzien en
van de muis zijn we niet echt fan.
Zacht en stil, ergonomisch toetsenbord
Niet genoeg polsruimte aan de linkerkant, meegeleverde
muis voelt smal aan

aSuS EEEpc 1018p [getest in Clickx 224]
€ 429_http://eeepc.asus.com
prachtige vormgeving, uitmuntende
bouwkwaliteit
glanzend scherm, prijzig

hp Mini 210-2061NR
€ 399_www.hp.com
goede batterij
Muisknoppen
geïntegreerd in trackpad

Swiftpoint MOUSE
[getest in Clickx 231]
€ 59_www.europe.futuremouse.com.be
Deze piepkleine muis vasthouden vergt enige gewenning, maar het unieke design werkt wel. Vooral praktisch is het scrollwiel aan de zijkant, waardoor je kan
scrollen op een plat vlak.
vernieuwend, handige scrollfunctie
Niet voor al te grote handen

SaMSung N210
[getest in Clickx 216]
€ 369_www.samsung.be
Mat scherm, batterij met
stevig uithoudingsvermogen
Ongelukkig geplaatste
kaartlezer

logitech WIRElESS SOlaR kEyBOaRD k750
[getest in Clickx 231]
€ 79,99_www.logitech.be
Mooi uitziend toetsenbord met aangename, rubberige
toetsen. De zonnecellen laden het klavier ook op bij
artificieel licht, zodat je nooit zonder energie valt.

pacKard bell
DOT SE-260
€ 379_www.packardbell.be
knappe afwerking
Matig scherm

Typt goed, nooit herladen
geen indicatielichtjes

apple WIRElESS kEyBOaRD
[getest in Clickx 213]
€ 69_www.apple.be
Zowat de beste keuze voor wie met Mac werkt.
AZERTY-gebruikers zullen wellicht het numerieke
klavier missen, maar wij hopen stiekem dat dit toetsenbord helpt om de Belgen te doen overschakelen op
QWERTY.

acer aSpire ONE happy
[NIEUW]
€ 319_www.acer.be
Dualboot met android
Beperkte mogelijkheden van android

Erg dun en compact, maar toch stevig
geen numeriek klavier, Bluetooth vereist
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NavIgatIEtoEstEllEN

mEdIaspElErs
SandiSK SaNSa clIp+

toMtoM Xl IQ ROUTES EUROpE

[getest in Clickx 209]

€ 179_www.tomtom.be

€ 42,90 (2 gb) tot € 71,90
(8 gb)_www.sandisk.com

Een simpele gps, die je op een erg efficiënte
manier naar je bestemming loodst. De IQ
Routes zorgen voor de beste route voor het
tijdstip waarop je de baan op moet.

Ideaal voor joggers, met
helder scherm en goede klank
Even wennen aan de
menustructuur

IQ Routes zijn zeer nuttig om files te vermijden
Easyport-houder niet handig in elke auto

creatiVe ZEN X-FI STylE
€ 89,99 (8 gb) tot € 129,99
(16 gb)_www.creative.com

garMin NüvI 1690

geluidskwaliteit, vrij goed scherm
geen vaste volumeknop

[getest in Clickx 218]
€ 229_www.garmin.be
De nüvi 1690 zit boordevol snufjes, maar je wordt
er niet mee overdonderd in de interface. Die is
lekker gebruiksvriendelijk, al moet je soms diep in
de menu’s graven.
Supercomplete gps, inclusief online diensten
Jaarlijkse abonnementskost
apple IpOD TOUch
[getest in Clickx 205]

Mio MOOv SpIRIT 500 WEST-EUROpa TMc
[getest in Clickx 218]
€ 159,99_www.miotech.be

€ 239 (8 gb) tot
€ 409 (64 gb)_www.apple.be

Een heel duidelijk toestel, behalve wanneer
je afdaalt in de menuutjes. Goede routebegeleiding voor een aangename prijs.

alles wat je zoekt in een mediaspeler
Zwaar prijskaartje en merkeigen
USB-aansluiting

Net genoeg functies, zonder
je af te leiden met overbodigheden
Reageert soms sloom, verwarrende menu’s

Sony WalkMaN a-SERIE [NIEUW]
toMtoM gO lIvE 1000 [getest in Clickx 231]
€ 299,95_www.tomtom.be
Een erg compleet navigatietoestel met een helder
scherm, maar zonder oplader hou je wellicht niet
genoeg batterij over om ook veilig terug thuis te
geraken.
helder scherm, goede begeleiding
Scherm is erg gevoelig, batterijleven is eerder kort

€ 160 (8 gb) tot
€ 339 (16 gb)_www.sony.be
Erg smal, goede klank,
mooi scherm
Merkeigen USB-aansluiting

philipS gOgEaR MUSE
[getest in Clickx 205]
€ 199 (16 gb)_www.philips.be

naVigon 6310 EUROpE
[getest in Clickx 218]
€ 249_www.navigon.com
goede spraakherkenning en een sobere,
gebruiksvriendelijke interface
heeft tijd nodig om TMc-signaal te vinden
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Mooi toestel met intuïtieve bediening
en handige interface
Nogal gevoelig voor vingerafdrukken

broEkzakCamEra’s

vIdEoCamEra’s
JVc EvERIO gZ-hM335
[Full Hd – getest in Clickx 219]
€ 379_www.jvc.be

toShiba caMIlEO S20 [Full Hd]
€ 149_www.toshiba.be
veel accessoires meegeleverd
complex menu, lastig vast te nemen
voor linkshandigen
Sony BlOggIE TOUch [Full Hd]

Met het ingebouwde geheugen van
deze camera kan je ongeveer drie
uur filmen in HD. De lens is erg goed,
met levendige kleuren en goede
prestaties bij weinig licht.
Mooie beelden, 8 gB ingebouwd geheugen
klein touchpad

panaSonic hDc-SD60
[Full Hd – getest in Clickx 219]

€ 230_www.sony.be

€ 459_www.panasonic.be

Mooi en stevig toestel met een
fraai aanraakscherm
Stopt met opnemen wanneer een
bestand 2 gB groot is

De SD60 ligt erg goed in de hand. Leuk snufje: de
actieve gezichtsherkenning, waardoor de camera
automatisch scherpstelt op bekende personen.

creatiVe vaDO hD [720p]

Mooie, scherpe beelden, zowel
binnen als buiten
Behuizing wordt snel vuil

€ 149_www.creative.com
Eenvoudige bediening
Witbalans zit soms fout

SaMSung hMX-S10
[Full Hd – getest in Clickx 219]
€ 640_www.samsung.be
Een forse klepper, deze Samsung,
maar toch aangenaam in gebruik.
De zoomknop biedt net iets te weinig
weerstand, maar verder valt er weinig
op dit toestel aan te merken.

KodaK playSpORT [Full Hd]
€ 149_www.kodak.be

Intuïtieve camera die ook
’s avonds ruisvrij filmt
vrij duur

Waterbestendig
knopjes staan gepositioneerd
voor rechtshandigen

Sony hDR-pJ10E [NIEUW]
€ 650_www.sony.be
Sanyo XacTI vpc-ca100
[Full Hd – getest in Clickx 224]
€ 379_www.sanyo.be
Waterdicht, goede videokwaliteit
Onhandig instellingenmenu
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Dat het tot 2011 heeft geduurd voor er een
ingebouwde projector in camera’s zat, is verwonderlijk, maar Sony speelt het nu klaar met
de PJ-reeks. Dit goedkoopste model heeft een
Flash-schijf van 16 GB aan boord.
Ingebouwde projector om je beelden tot 60 inch
groot te tonen
16 gB is snel gevuld in hD

Sanyo XacTI vpc-20
[Full Hd – getest in Clickx 219]
€ 219_www.sanyo.be
Houdt wat het midden tussen een
broekzakcamera en een camcorder. De
prijs is erg scherp, de autofocus traag.
Vooral geschikt om te filmen in goede
lichtomstandigheden.
goede beeldstabilisatie, betaalbaar
Trage autofocus, veel ruis bij lagere
lichtkwaliteit

FototoEstEllEN

bEEldsCHErmEN

canon 550D
[getest in Clickx 220]

lg E2240T
[22 inch – getest in Clickx 224]
€ 189_www.lge.b

€ 719_www.canon.be
Filmen in Full hD
vrij duur

Dit scherm biedt een uitstekend beeld aan een resolutie van 1920 x 1080 voor een prijs onder de € 200.
Enkel het ontbreken van een HDMI-aansluiting is een
kleine domper op de feestvreugde.
Uitstekende zwartwaarde en contrast, erg zuinig
Onhandige bedieningstoetsen

niKon D5000
€ 599_www.nikon.be
Uitklapbaar scherm
Trage scherpstelling bij
video

olyMpuS E-pl1
[getest in Clickx 220]
€ 599_www.olympus.be
Eenvoudige bediening
Trage scherpstelling
hp 2310 [23 inch]
€ 219_www.hp.be
panaSonic lUMIX DMc-g10
[getest in Clickx 220]
€ 599_www.panasonic.be
vlot instelbaar
Opletten voor overbelichte delen

Een goede 23-incher voor een aanvaardbare prijs.
Zelfs uitgeschakeld ziet deze monitor er goed uit;
alleen jammer dat HP voor een glanzend scherm koos.
Stevig gebouwd met een glossy Full hD-scherm,
ideaal voor films en gaming
geen hDMI

pacKard bell vISEO 230 WS
[23 inch – getest in Clickx 224]
€ 209_www.packardbell.com
Een 23 inch-scherm van rond de € 200 met zo’n beeldkwaliteit is altijd een aanrader. Bovendien ziet het
scherm er zelf ook niet al te beroerd uit.
Bijna perfecte kleuren, goed contrast en zwartwaarde
Onhandige toetsen en matige schermmenu’s

Sony NEX-3
[getest in Clickx 220]
€ 549_www.sony.be
voor beginners
geen interne flits

SaMSung SyNcMaSTER B2230h [22 inch]

philipS 226cl2SB [22 inch] [NIEUW]

€ 195_www.samsung.be

€ 229_www.philips.be

Samsung lanceert altijd pareltjes van schermen en
deze B2230H trekt die visuele aantrekkelijkheid ook
door in zijn prestaties. Alleen de aanraaktoetsen zijn
wat vervelend.

Dit stijlvolle LED-scherm van Philips zorgt voor een
erg mooi beeld, met warme kleuren en donker zwart.
Er is ook een CCFL-versie die € 10 goedkoper is.

Mooie Full hD allrounder met aanraaktoetsen en
energiebesparende eco-modus
aanraaktoetsen niet altijd even handig

Mooi scherm met goede beeldkwaliteit
aanraaktoetsen kunnen vingerafdrukken uitlokken
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CompaCtCamEra’s
canon pOWERShOT g12
[getest in Clickx 228]
€ 599_www.canon.be
Op de G12 zit een wieltje om bliksemsnel de
lichtgevoeligheid (ISO) aan te passen. Het
toestel levert ook knappe videofragmenten af.

smartpHoNEs
lg OpTIMUS 7
€ 549 (16 gb)_www.lge.be
geslaagde interface
geen sleuf voor
geheugenkaarten

Stevige fotokwaliteit
geen lichtgewicht

niKon cOOlpIX p7000
[getest in Clickx 228]
€ 549_www.nikon.be
De P7000 kan bogen op een mooi zoombereik van 28 tot 200 mm, maar heeft een
moeilijk leesbare lichtmeter.

htc DESIRE Z
[NIEUW]
[getest in Clickx 234]
€ 499_www.htc.com
Robuust toetsenbord
Ook de prijs blijft stevig

Intuïtieve bediening
Mist een uitklapbaar scherm

panaSonic lUMIX DMc-FT10
apple IphONE 4

[getest in Clickx 226]

€ 640 (16 gb) – € 750
(32 gb)_www.apple.be

€ 300_www.panasonic.be
De FT10 van Panasonic is niet bang van vallen,
van water of van vrieskou. Ideaal voor een
actieve vakantie dus.

vormgeving en grote app-store
Erg duur in België

Weer- en waterbestendig
geen echte groothoek

SaMSung WB2000
[getest in Clickx 226]
€ 349_www.samsung.be
Een razendsnelle camera met een erg geslaagde
vormgeving. Vooral de analoge wijzertjes geven
hem een leuke touch.
Erg snel
Draaiwiel aan de zijkant

SaMSung galaXy S
[getest in Clickx 224]
€ 550_www.samsung.be
prachtig scherm, goede integratie
met google-diensten
android is soms wat te complex

Sony cyBER-ShOT h55
€ 249_www.sony.be
Als basistoestel is de H55 een behoorlijk goede
camera voor een vrij zachte prijs. Naast Sony’s
eigen Memory Stick Pro Duo worden ook SDkaartjes ondersteund.
Ingebouwde panoramamodus
geen USB-aansluiting
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lg OpTIMUS ONE p500
[getest in Clickx 231]
€ 279_www.lge.be
goed ontwerp
Snelheid en schermresolutie
wat minder

Schermen met beelden

door
Frederik Meuris en
Eric Beeckmans

Computerschermen beginnen meer en meer op televisies te lijken, en
ze worden ook steeds vaker gebruikt om films of series op te bekijken.
De kwaliteit van het beeld is dan ook belangrijker dan ooit, zeker
wanneer je om en bij de 200 euro moet ophoesten voor een nieuw
venster op de wereld. Wij vergeleken tien grote breedbeeldschermen
voor het betere kijkplezier.

Vaktaal

DVI
Digital Visual Interface. Sommige grafische kaarten bevatten
naast een analoge vga-aansluiting ook één of meerdere digitale DVI-aansluitingen. Via een DVI-aansluiting worden
de gegevens rechtstreeks digitaal van de computer naar
het scherm gestuurd, zodat de kwaliteit beter en zonder
storingen is.
HDMI
High Definition Multimedia Interface. Digitale audio- en
videoverbinding die je vooral terugvindt op flatscreen-tv’s.
HDMI is bij uitstek geschikt voor het (beveiligd) doorsturen van
hogedefinitiefilms.
lED
Alternatief voor lcd, waarbij lichtemitterende diodes gebruikt
worden als verlichting van het beeldscherm.
Vga
Video Graphics Array. Technologie die nodig is om aan
verschillende resoluties te kunnen werken.

Voor deze test vroegen we een aantal bekende
fabrikanten om ons hun vlaggenschip voor thuisgebruik op te sturen. Het scherm in kwestie moest
een schermdiagonaal rond de 22 inch hebben en
ergens tussen de 150 en de 250 euro kosten. De
tien ingestuurde toestellen hingen we vervolgens
een voor een aan onze meedogenloze testcomputer,
waar mogelijk via DVI. Met de fabrieksinstellingen
geselecteerd lieten we de schermen een half uur
opwarmen. Daarna haalden we onze testapparatuur
boven en maten we de volgende eigenschappen:
grijsschaal, helderheid, uniformiteit, contrast,
zwartniveau, gamma en kleurbereik. Klinkt saai,
we weten het, maar je kan dan ook vertrouwen op
ons oordeel. Het uiterlijk van de schermen werd
beoordeeld op basis van onze niet zelden gecontesteerde persoonlijke mening.

TesTcriTeria
Zonder in warrige omschrijvingen te vervallen,
krijg je hier kort wat meer uitleg over de verschillende testcriteria.
contrast: de verhouding tussen de lichtste en
donkerste intensiteit die het scherm kan weergeven.
Gammawaarde: een te hoge gammawaarde zal
vooral zwartdetail doen verdwijnen. Een te lage
gammawaarde kan detail in heldere scènes verdoezelen, maar kan ook het donkergrijs te licht maken.
Ghosting: lcd-panelen hebben tijd nodig om een
pixel om te schakelen van wit naar zwart of omgekeerd. Is die responstijd te lang, dan zie je bij snel
bewegende beelden wazige contouren of ‘ghosting’:
een dubbel beeld, waarbij één van beide beelden
spookachtig transparant is.
Grijsschaal: bepaalt in hoeverre de getoonde
intensiteit van rood, groen en blauw afwijkt van het
aangeleverde signaal. Wordt gemeten door een grijsschaal van 11 stappen te analyseren; fouten doen
zich voor als kleurtinten in de grijsschaal.
Helderheid: de lichtopbrengst gemeten bij een volledig wit scherm.
Kleurbereik: bepaalt in hoeverre de kleuren die
de monitor toont overeenstemmen met de vereiste
norm (sRGB).
Uniformiteit: wordt gemeten als de afwijking in
helderheid van vier meetpunten aan de rand van
het scherm ten opzichte van de helderheid van het
centrum van het scherm.
Zwartniveau: de lichtopbrengst gemeten bij een
volledig zwart scherm.

1

2

Boven (1) zie je een voorbeeld van ghosting op het scherm van Iiyama.
Met de overdrive-functie wordt dat gecorrigeerd (2).
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Voor zijn prijs is de AOC e2236Swa een behoorlijk
goed beeldscherm.

Scherp geprijsd, maar de weergavekwaliteit van
deze Asus stelde ons teleur.

Qua uiterlijk een van onze lievelingen, maar het
beeld van deze BenQ zit niet altijd snor.

AOC e2236Swa

BenQ V2220H

Asus VW225D

Zowat alle computerschermen zijn tegenwoordig uitgevoerd in zwarte pianolak,
en dat is bij deze AOC niet anders. Verder
ontbreken alle franjes, maar die uiterlijke
soberheid is net mooi. Zo kan je aandacht
volledig gaan naar wat er zich op het
scherm afspeelt, aan een maximumresolutie van 1920 x 1080 of Full HD. Met zijn
erg zuinige verbruik (minder dan 30 Watt)
en zijn erg scherpe prijs heeft de e2236Swa
enkele belangrijke troeven in huis. Ook
de schermmenu’s zijn een verademing in
vergelijking met de stroeve of overdreven complexe oplossingen die sommige
fabrikanten gebruiken. Toch zijn er ook
een paar nadelen die ons weerhouden om
deze monitor meteen tot Clickx keuze te
bombarderen. Hoewel de grijsschaal mooi
weergegeven wordt, wijkt het kleurbereik
vrij sterk af van de norm. Ook de gammawaarde ligt te hoog, waardoor felle kleuren
er uitspringen maar de middentonen aan
detail verliezen. Een laatste belangrijk
minpunt: de AOC e2236Swa beschikt enkel
over een vga-aansluiting. Geen digitale
aansluitingen zoals DVi of HDMi dus, wat
wellicht de belangrijkste verklaring is voor
de lage prijs.

BenQ beweert met de V2220H een van de
slankste LeD-monitors ter wereld in huis
te hebben. Het scherm is minder dan twee
centimeter dik, en dus geven we hen graag
het voordeel van de twijfel. Bovendien
is de V2220H ook fraai om naar te kijken
wanneer het scherm niet aan staat. De
voet en de monitor zelf zijn mooi vormgegeven, met ronde accenten. De kleine
menutoetsen staan aan de onderkant van
het scherm, wat het scherm wel wat moeilijker te bedienen maakt. Naast het design
noteren we ook het goede contrast en de
zuinigheid van deze BenQ op de lijst met
pluspunten. De grijsschaal en de uniformiteit zijn prima, maar de verschillende
beeldmodi van dit scherm hebben wel last
van enkele kwaaltjes, zoals overdreven
kleurbanden, en soms is het scherm ook
veel te helder. Op het vlak van aansluitingen heb je de keuze tussen vga, DVI en
HDMI, en er zit ook een hoofdtelefoonaansluiting op de V2220H. De maximum
schermresolutie is 1920 x 1080 of Full HD.

Net als AOC stuurde Asus een scherp
geprijsd toestel naar het slagveld, dat
jammer genoeg enkel over een vga-aansluiting beschikt. De maximumresolutie op
de VW225D is 1680 x 1050, wat letterwoordfetisjisten al eens durven aanduiden
als WSXGA+. Full HD komt er met andere
woorden niet aan te pas. Het scherm zelf
is behoorlijk strak, met de relatief scherpe
hoeken en de dunne zilvergrijze streep
onderaan als blikvangers. In die streep
zitten ook de knoppen om het schermmenu te bedienen, maar dat gaat verre
van optimaal. Het menu zelf is behoorlijk
minimalistisch en de knoppen zelf zijn niet
de meest gebruiksvriendelijke ter wereld.
De beeldkwaliteit is vrij teleurstellend.
Hoewel de grijsschaal goed is, wijkt ook
hier het kleurbereik af van de norm.
Bovendien is het contrast erg pover en is
de uniformiteit van de VW225D slecht.
Ook het feit dat dit scherm van Asus enkel
een vga-aansluiting heeft, zorgt ervoor dat
het niet snel op ons verlanglijstje terecht
zal komen.
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€ 159__www.aoc-europe.com

goede softwareoplossing om de schermmenu’s te bedienen; mooie grijsschaal;
scherp geprijsd; zuinig in verbruik
enkel vga-aansluiting; kleurbereik
wijkt sterk af van de norm;
te weinig detail in het zwart
93
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€ 199__www.benq.com

mooi design; goed contrast; erg zuinig;
degelijke grijsschaal; goede uniformiteit
veel te helder in sRGB-mode;
sommige beeldmodes vertonen
overdreven kleurbanden;
lastig te bedienen menutoetsen

6/10

€ 166,52__http://be.asus.com

scherp geprijsd; goede grijsschaal
enkel vga-aansluiting; pover
contrast; scherm niet uniform
verlicht; kleurbereik wijkt sterk af
van de norm; minimalistisch menu
met lastige toetsen

De aandacht van NEC ging duidelijk niet naar
de vormgeving, en voor deze prijs komt de
EA221WMe ook technisch wat te kort.

Een zakelijke monitor met een speels kantje,
maar de beeldkwaliteit overtuigt niet.

Iiyama is een iets minder bekend merk,
maar zowel qua prijs als qua prestaties kan deze
E2210HDS op onze goedkeuring rekenen.

NEC MultiSync
EA221WMe

Iiyama ProLite
E2210HDS

De MultiSync EA221WMe van NEC is een
van de weinige toestellen op deze pagina’s
met een matte behuizing. Ook voor de
rest werd er op designvlak niet al te veel
aandacht aan dit scherm geschonken: de
vormgeving is behoorlijk rechttoe rechtaan, op het saaie af. De afwerking is wel
erg goed en deze NEC heeft zowat de
meest instelbare voet uit de test, zodat je
hem perfect kan zetten zoals je wil. Ook de
schermmenu’s zijn erg degelijk, net als de
kleurweergave. De algemene kleurtemperatuur is wel wat te koel en er is een lichte
kleurtinting te zien in de grijsschaal. Ook
het contrast kon beter en het is jammer
dat de maximumresolutie beperkt blijft
tot 1680 x 1050. Op zich is de EA221WMe
zeker geen slecht scherm, maar in vergelijking met zijn concurrenten in deze test
ligt zijn prijs zo’n 70 euro te hoog. Ook al
dubbelt hij als USB-hub.

Schoonheidswedstrijden zal de Iiyama
ProLite E2210HDS wellicht niet winnen,
want zijn behuizing is behoorlijk standaard van vormgeving. Gelukkig voor hem
behandelen we het uiterlijk in deze test
als een bijkomstigheid en scoort hij wel
goed op de terreinen waar hij moet scoren.
Zo levert dit scherm heel mooie kleuren
en een prima contrast en merken we zo
goed als geen afwijkingen op in de grijsschaal. Bovendien beschikt deze Iiyama
over een zogenaamde instelbare overdrive,
waarmee je de ghosting binnen de perken
kan houden. Dat werkt behoorlijk goed.
In de donkerste en helderste delen van
het scherm verdwijnt er wel wat detail en
zowel de schermmenu’s als de bedieningstoetsen zijn niet erg gebruiksvriendelijk.
De maximumresolutie van de E2210HDS is
Full HD (1920 x 1080) en je kan hem aan
je computer hangen via vga, DVI of HDMI.
Zijn prijs is bovendien behoorlijk scherp.
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€ 247__www.necdisplay.com

robuust afgewerkt; flexibele voet;
USB-hub; softwareoplossing voor scherminstellingen; goede kleuren; prima
ecomode
enkel vga-aansluiting; pover contrast;
scherm niet uniform verlicht; kleurbereik
wijkt sterk af van de norm;
minimalisisch menu met lastige toetsen

7/10

€ 179__www.iiyama.com

ghosting wordt goed getemperd;
zeer goede kleuren en grijsschaal;
prima contrast
lastige toetsen en menu’s; verbergt
een beetje detail in de donkerste
en helderste delen

HP s2231a
De s2231a van HP mikt eerder op de
zakelijke markt, maar dat hebben de
designers duidelijk niet aan hun hart laten
komen. Onderaan het scherm loopt immers
een golvende lijn die in het midden de
bedieningsknoppen herbergt. Daarmee kan
je instellingen aanpassen in de duidelijke
schermmenu’s. Met de uitrusting van deze
HP zit het ook wel snor. Zo bereikt het
scherm een maximumresolutie van 1920
x 1080 en heb je voor de aansluiting op
je computer de keuze uit vga en DVI. De
beeldkwaliteit kon echter beter. Hoewel de
kleuren erg goed zijn, is het zwartniveau
nogal matig. De grijsschaal wordt dan weer
overheerst door een sterke groengele tint.
Net als bij veel van zijn concurrenten is
ook bij deze HP de sRGB-modus veel te
helder.

6/10

€ 219__www.hp.com

goede menu’s; uitstekende kleuren;
prima uitgerust
te heldere sRGB-mode; matig
zwartniveau; sterke groene tot
gele tint in grijsschaal
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Enkel onze subjectieve voorkeur van het moment
weerhoudt de LG E2240T van de hoofdprijs.

Aansluitingen zat op de Samsung B2230H, maar
buiten de kleuren had het beeld weinig waar we
vrolijk van werden.

De Philips 221EI2 is een behoorlijk scherm, dat zijn
goede kleurweergave wat verpest door een
te hoge helderheid.

LG E2240T

Philips 221El2

Liefhebbers van strakke lijnen zitten goed
met de E2240T van LG. Het enige minpunt
van de behuizing zijn de wat onhandige
toetsen op het scherm, waarmee je door de
overigens goede schermmenu’s navigeert.
Aan de achterkant vinden we een vga- en
een DVI-poort; HDMI is niet aanwezig.
Net zoals de meeste andere schermen in
deze test heeft de E2240T een maximale
resolutie van 1920 x 1080. Het beeld dat
tevoorschijn getoverd wordt, is erg mooi.
Opvallend zijn de uitstekende zwartwaarde
en de goede contrastverhouding. Ook
de uniformiteit mag op het lijstje met
pluspunten. LG scoort bovendien goed op
energievlak, want de E2240T is behoorlijk
zuinig. Tel dat bij een prijs die onder de
200 euro blijft, en je hebt een stevige
kandidaat voor onze Clickx keuze. Helaas
is de LG het slachtoffer van de regel dat er
maar één winnaar kan zijn.

Dit scherm van Philips doet door de golvende lijn aan de onderkant qua uiterlijk
wat denken aan het exemplaar van HP,
al is de Philips wel iets strakker vormgegeven. Met een maximumresolutie van
1920 x 1080 en zowel een vga- als een
DVI-aansluiting lijken ook de specificaties
op elkaar. Wat de kwaliteit van het beeld
betreft, vinden we deze Philips iets beter.
De grijsschaal is prima en de kleuren
zijn degelijk, al is het scherm wel wat te
helder. Daardoor komen de kleuren niet
volop tot hun recht. De 221EI2 is makkelijk te bedienen en scoort ook goed op
onze energietest. Alleen de bouwkwaliteit
van de voet vinden we niet om over naar
huis te schrijven; hij voelt behoorlijk broos
aan. Al bij al is dit best een goed scherm,
al kan je gelijkwaardige schermen vinden
voor minder geld.

8/10
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€ 189__www.lg.com

7/10

€ 199__www.philips.com

mooi design met goede menu’s; uitstekende zwartwaarde en goed contrast;
zeer zuinig; erg goede uniformiteit

zeer mooie software voor bediening en
kalibratie; prima grijsschaal en degelijke
kleuren; buitengewoon zuinig

onhandige bedieningstoetsen

voet voelt zwak aan; overdreven
helder scherm doet afbreuk aan
de goede kleuren

Best Of

Samsung
SyncMaster B2230H
Samsung leverde alweer een erg mooi
toestel, tenminste als je van ronde
vormen houdt. De B2230H is net als de
testcollega’s een Full HD monitor. Aan
de achterkant van het toestel vinden we
zowel een vga- als een DVI- en een HDMIaansluiting; aan verbindingsmogelijkheden
dus geen gebrek. Jammer genoeg stelde de
beeldkwaliteit van de monitor ons nogal
teleur. Hoewel de kleuren best goed zijn,
is het schermpaneel niet overal gelijk
verlicht; zeer slecht zelfs. Ook de grijsschaal is aan de matige kant, net als het
zwartniveau en het contrast. Bovendien is
het scherm veel te helder, een euvel dat
we ook bij een aantal andere monitoren in
deze test aantroffen. Tot slot zijn de aanraaktoetsen op het scherm niet zo handig.

6/10

€ 199__www.samsung.com

uitgebreide aansluitingen;
degelijke kleuren
matig zwartniveau en contrast;
zeer slechte uniformiteit;
veel te helder; matige grijsschaal

Packard Bell Viseo 230 Ws
Zowel het scherm
als wat er op vertoond wordt,
kan ons bekoren.

Pixelfeest
Packard Bell leverde zoals steeds een fraai ogend scherm, maar
dat staat niet altijd garant voor een goed presterend product.
Bij deze Video 230 WS is dat gelukkig wel het geval. Het is ook
meteen het enige 23 inch scherm in deze test, zoals je uit de
cijfertjes in de naam al kon afleiden. De Viseo 230 Ws heeft een
maximale resolutie van 1920 x 1080, maar de uitrusting is verder
niet al te uitgebreid. Zo kan je het scherm aan je computer
hangen via vga of DVI, maar niet via HDMI. De voet is ook vast,
zodat je het scherm niet omhoog kan schuiven. Kantelen kan wel,
maar erg grote mensen zullen dus een verhoogje moeten kopen
om het scherm op ooghoogte te brengen. Nu we toch over de
minpuntjes bezig zijn: de schermmenu’s zijn niet meteen optimaal
en de toetsen om ze te bedienen bevinden zich aan de onderkant
van de monitor. Dat maakt hen vrij onhandig om te bedienen.
Waarom de Packard Bell Viseo 230 Ws het dan toch tot Clickx
keuze geschopt heeft? Omwille van één belangrijk pluspunt:
de beeldkwaliteit. Daar kunnen we immers zo goed als niets op
aanmerken. De kleuren zijn erg goed en ook de grijsschaal is
bijna perfect. Dezelfde complimenten kunnen we geven voor het
contrast en de zwartwaarde. Als je goed kijkt, zie je wel een lichte
tint bij grote witte vlakken, maar die was tijdens onze test zo
goed als verwaarloosbaar. De prijs van 209 euro is met zo’n
beeldkwaliteit best te verantwoorden, ondanks de niet verstelbare
voet. Hoewel het toestel van LG ook makkelijk de hoofdprijs had
kunnen wegkapen, gaat onze voorkeur naar de Viseo 230 Ws,
onder andere omdat het beeld nog een tikje beter en het scherm
iets groter is. Maar vraag het ons morgen nog eens.
8/10

€ 209__www.packardbell.com

goed contrast en goede zwartwaarde; bijna perfecte kleuren en
grijsschaal; scherp geprijsd
menu’s kunnen beter; bediening met onhandige toetsen
Best Of 96

door
Dirk Schoofs

VAKTAAL
boTnET
Netwerk van verholen programma’s die automatisch en zelfstandig
opereren
DDos-AAnVAL
Distributed Denial of Service, een aanval op een computer of netwerk
met een enorm aantal computers, zodat de service ervan tijdelijk niet
beschikbaar is, of de server zelfs crasht
DEfAcEmEnT
Clandestiene wijziging van de homepage
inTErnETWorm
Zelfreplicerend computerprogramma dat zich via het netwerk verspreidt
en dat schade toebrengt aan computersystemen of dat onopgemerkt
informatie doorsluist naar anderen
mALWArE
Verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software
pATcH
Stukje software gebruikt om fouten op te lossen in programma’s
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“Vroeg of laat gehoorzaamt bijna elke computer aan de wil van
een hacker.” Als we de veiligheidsexperts mogen geloven, ligt
het wilde Westen al lang niet meer ten westen van ons. Vandaag
is cyberspace de plek waar virtuele kogels ons om de oren
fluiten. Hackers van allerlei pluimage wandelen – al dan niet met
slechte intenties – je pc fluitend in en uit. Een firewall, antivirussoftware en andere internetsheriffs geïnstalleerd, zeg je?
“De hacker die weet wat hij doet, kraakt je computer zonder
dat je het merkt.”

Ze azen op kredietkaartgegevens en stelen gevoelige
bedrijfsinformatie. Ze bouwen illegale netwerken en
breken het kot af als ze hun zin niet krijgen. En ze testen
de beveiliging van bedrijven, strijden voor vrijheid van
meningsuiting en dagen totalitaire regimes uit.
Hackers. Het internet is ervan vergeven en na enkele
weken rondzwerven in hun gezelschap, stel ik vast dat
cyberspace vandaag veel weg heeft van het wilde Westen.
The good laten zich leiden door ethische motieven. The
bad zijn belust op geld en macht. En the ugly, die graaien
zonder scrupules naar al wat ze te pakken kunnen krijgen.
Als in een spaghettiwestern gehoorzamen deze cybercowboys enkel aan hun eigen ongeschreven wetten en
regels. White hat hackers zijn de snuggere helden die
het voor de kick doen, black hat hackers zijn de geslepen
slechteriken die azen op een vette buit. Maar aan welke
kant ze ook staan, de wetgever is in geen velden of wegen
te bespeuren.

Als de hacker echt goed is, weet je van niks.
Yves Younan

Met Clint Eastwood en het deuntje van Ennio Morricone
in mijn achterhoofd daalde ik af in de schemerwereld van
hackers, en keek enkelen recht in de ogen.

THE GOOD
De academicus
Recent klopte het grote Blackberry bij Yves
Younan aan. Of de computerwetenschapper
mee wilde werken aan de beveiliging van hun
producten. Verbonden als researcher aan het
Departement Computerwetenschappen van de
KU Leuven, onderzoekt Yves zwakke plekken in computerprogramma’s. Hacking begint
voor Yves vanaf het moment dat dergelijke
kwetsbaarheden – lees: programmeerfouten –
misbruikt worden. Ik vraag hem waar we als
thuisgebruiker het meeste schrik voor moeten
hebben. “Op dit ogenblik zijn dat sites die een
fout in de internetbrowser laten misbruiken.
Begin dit jaar nog haalde Google het nieuws.
De zoekmachinegigant was door China gehackt
via een lacune in Internet Explorer. Deze aanval
is natuurlijk van een heel andere orde dan
een persoonlijke computer die gehackt wordt.
Dat gebeurt eerder om botnetten te bouwen,
netwerken van gehackte computers die tot
150.000 besmette systemen kunnen bevatten.
Zonder dat je het merkt, bouwen hackers je pc
om tot radertje in een gigantische spammachine. Naast spamming, worden botnetten ook
ingezet om webservers uit te schakelen. Wanneer 150.000 gekaapte computers plots allemaal
tegelijk een bepaalde webpagina opvragen, is de
kans groot dat de website en de webserver het
zullen begeven.”
BOTNETTEN EN BANKEN
De activiteiten van hackers zijn vaak bedoeld
om grote bedrijven schade toe te brengen of
eigenaars van websites af te persen. Waarom
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is mijn persoonlijke computer dan zo interessant voor een hacker? “Thuisgebruikers zijn
interessant omdat je snel en gemakkelijk
duizenden systemen met één kwetsbaarheid
kan infecteren. Op bedrijfssystemen halen de
securityteams deze kwetsbaarheden er sneller
uit. Ze zijn professioneler én uiteraard alerter.”
Moet ik als thuisgebruiker ook wakker liggen
van gehackte bankrekeningen? “Een tijdje
geleden maakten hackers gebruik van een lek
in de online bankmodule van Dexia. De klant
ontving tijdens het internetbankieren een valse
veiligheidstest, waarin een beveiligingscode
werd gevraagd. Wat de klant niet merkte, was
dat hij eigenlijk een verborgen overschrijving
goedkeurde. Wanneer de bank zelf gehackt
wordt, betaalt die haar klanten de geleden
schade terug. Dat is tot nog toe altijd gebeurd.
Maar: de gebruiker blijft wel zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn systeem.
In theorie zou de bank dus kunnen aanvoeren
dat ze niet terugbetaalt wanneer je persoonlijke
pc onvoldoende is beveiligd.”

een stuk

Ik vraag Yves hoe ik weet of mijn computer
gehackt is. Slecht nieuws. “Als de hacker goed
is, merk je het niet eens. Gaat het om amateurs, dan wordt de computer traag, begint hij
te crashen of krijg je de waarschuwing van je
internetprovider dat je ontzettend veel mail
verstuurt.” Extra beveiligen dus? “Wie zijn
software up-to-date houdt, maakt het voor
hackers in elk geval een stuk lastiger om in te
breken. Werk met Windows 7, de laatste versie
van Windows. XP was onvoldoende beveiligd
door Microsoft. Pas vanaf Vista zijn er extra
beveiligingen toegevoegd voor niet-Microsoft
programma’s. Windows 7 is daar nog verder in
gegaan.” En wat met Mac-eigenaars? “Ook Mac
is niet veilig. Op hackwedstrijden liggen de
Macs er meestal als eerste uit. Antivirussoftware
helpt altijd om aanvallen af te weren. Wanneer
een hacker onder de radar software probeert te
installeren en het antivirusschild herkent dit,
kan je de aanval afweren. Tenslotte moet je
uitkijken welke sites je bezoekt. Dubieuze sites
geven uiteraard meer kans op problemen.”
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THE GOOD

De ethische hacker

Ik vergelijk onze software
met een hamer. Je kan er een
nagel mee in de muur kloppen,
maar je kan er ook iemand
de schedel mee inslaan.
Tomas Beaujean

Tot zover de academische benadering van
hacking. Maar hoe zit het met de hackers in
the field? Hackers die niet-anoniem met de pers
spreken zijn bijzonder moeilijk te vinden.
Uitzondering op de regel is Tomas Beaujean.
Vanaf zijn tienerjaren leidt Tomas een intensief nachtleven achter de computer. Al sinds
zijn zesde bezig met programmeren, kraakt hij
vandaag vanuit morele overtuigingen. Tomas
behoort dus tot het clubje ‘white hat hackers’,
oftewel the good in dit verhaal. Ik vraag hem
hoe je hacker wordt. “Als jonge gast werd ik
al snel de digitale wereld ingezogen. Het was
een plek waar niemand mijn leeftijd wist, waar
ik door mijn digitale omgeving behandeld en
beoordeeld werd op wat ik schreef en wat ik
deed. Je moet weten dat ik al sinds mijn zesde
met programmeren bezig was, tot het geleidelijk aan mijn tienerjaren volledig opslorpte.”
Tomas’ definitie van hackers is ruim. “Voor mij
is een hacker iemand die een bestaand digitaal
systeem aanpast of creatief gebruikt zodat het
dingen doet die oorspronkelijk niet de bedoeling waren. Los van het feit of het legaal of
illegaal is.”
DE CULT VAN DE DODE KOE
Sinds zijn zestiende is Tomas lid van de Cult
of The Dead Cow Communications. Onder
hackers is deze groep bekend als het clubje dat
in de jaren ’90 Back Orifice en Back Orifice 2000
ontwikkelde. Tomas: “Cult of the Dead Cow is
opgericht in 1984. De organisatie bracht toen
een elektronische publicatie uit die niet specifiek over hacking ging, terwijl de meeste leden
er in die tijd wel actief mee bezig waren. In de
jaren ‘90 leerde het brede publiek ons kennen
dankzij Back Orifice en Back Orifice 2000.
Met deze twee programma’s wilden we de onveiligheid van de Windows-systemen aantonen.
Back Orifice kon je met of zonder medeweten
op iemands computer plaatsen en de controle
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over het systeem van op afstand volledig overnemen. Je kon vaak zelfs meer dan de persoon
die achter zijn de computer zat. Meekijken op
de desktop, bestanden verwijderen, bestanden
afhalen, programma’s openen, bewerkingen
uitvoeren … allemaal geen probleem.”
Ik veronderstel dat Tomas onder de radar al
menig computer uitgeplozen heeft. Het tegendeel blijkt. Tomas: “De familiefoto’s van mijn
buurman interesseren me niet. ‘White hat
hackers’ zijn niet uit op persoonlijke gegevens.
Het gaat om meer, het gaat om het systeem.
We willen systemen doorgronden, nieuwe wegen
zoeken, innovatief met hacking bezig zijn …”
VECHTEN TEGEN CENSUUR
Vandaag is Tomas vooral actief binnen Hacktivismo, een subdivisie van de Cult of the Dead
Cow. Die concentreert zich op vrijheid van
meningsuiting en informatie. “Censuur en
controle van het internet door de overheid is
uitgegroeid tot een internationale kwaal. China
is daar een extreem voorbeeld van. Hacktivismo
ontwikkelt software voor een breed publiek om
censuur en surveillance mee te omzeilen.
Verder onderzoeken we de technieken waarmee
repressieve regimes hun bevolking technologisch onderdrukken. Daarnaast ondersteunt
onze divisie een aantal mensenrechtenorganisaties die in landen met repressieve regimes actief
zijn.” Dat klinkt allemaal erg nobel, maar ik
vraag me af of hun tools niet even gemakkelijk
misbruikt kunnen worden voor pakweg het verstoppen van criminele informatie of verspreiden
van kinderporno?
Tomas: “Wij vergelijken software vaak met
gereedschap. Neem een hamer: je kan ‘m
gebruiken om een spijker in de muur te slaan.
Tegelijk kan je nooit vermijden dat iemand naar
een hamer grijpt om een schedel in te slaan.
We overwegen altijd goed de voor- en nadelen
voor we software openbaar maken.”

Een gekraakte account van
World of Warcraft is meer waard
dan een gestolen Visakaart.
Boris

THE BAD

De conferentie-expert
Boris is de schuilnaam van een Belgisch expert die alle hackconferenties op de voet volgt. Zelf geen hacker, blijft hij toch liever anoniem.
Hij weet immers perfect waar de zware jongens mee bezig zijn.
Die gaan steeds professioneler te werk, zo blijkt. “In de wereld van
cybercriminaliteit heb je enerzijds de georganiseerde bendes. Hun
mannetjes zitten vooral in Brazilië of Rusland: allebei landen waar
nauwelijks wordt toegezien op computermisdaad. Een van de meest
bekende spelers is het Russian Business Network (RBN). Dat is een
internetprovider die doelbewust DDOS-aanvallen, malwareverspreiding en spamming faciliteert. Ze worden daar ook grof voor
betaald. RBN heeft sterke banden met de Russische onderwereld én met
de overheid. Volgens antivirusmakers Kaspersky en Symantec is RBN
zo opgezet dat de provider lastig te vervolgen is. Onlangs doekte het
bedrijf zichzelf op na een storm van negatieve reacties. De waarheid
is echter dat de organisatie zich heeft opgesplitst in groepen die naar
China en Oost-Europa uitgeweken zijn.”
En wat met de script kiddies, de jonge computervandaaltjes die
fortuin maken met hun hackingcapriolen? “Zij zijn minder gevaarlijk.
Ze hebben niet de expertise, noch de tijd en de middelen om
op grote schaal brokken te maken bij de thuisgebruiker. Script kiddies
richten zich vooral op het neerhalen van websites. Hun impact wordt
nogal eens overschat. De laatste vijf jaar is de cybercriminaliteit zo
goed als volledig in handen van de professionele misdaad. Symantec
stelde onlangs nog dat het ontfutselen van een World of Warcraft
(WOW)-account ondertussen meer waard is dan het nummer van jouw
kredietkaart. De eenvoudige reden is dat er bij wijze van spreken een
overaanbod van gestolen kredietkaartnummers is, terwijl de markt voor
een WOW-account veel groter is.
HACK IN THE BOX
De laatste tijd duiken meer berichten op van hacks waarmee je betaalautomaten kan plunderen. Enkele weken geleden stond zo’n demonstratie op het programma van een hackconferentie in Amsterdam. De
reactie van de banken was even zinloos als achterhaald. “Raoul Chiesa
zou op Hack in the Box uitleggen hoe de maffia via fouten in geldautomaten grote sommen geld steelt. De presentatie werd onder druk van
de banken geannuleerd. Als Chiesa op het podium was gekomen, zou
hij onmiddellijk door de politie zijn gearresteerd. Complete onzin, want
de demonstratie was al op twee eerdere conferenties doorgegaan en
kon al online bekeken worden.”
PATCHES
De traditionele beschermende maatregelen tegen hacking kent iedereen
ondertussen wel. Ik vraag Boris of hij extra preventieve acties kan
aanraden. Boris: “De klassiekers blijven de belangrijkste: een degelijke
firewall en antivirustool. Ik wijs ook altijd op het belang van PATCHES.
Installeer niet alleen de plug-ins van Microsoft in je internetbrowser,
maar ook die van Acrobat Reader, Flash en QuickTime. Al deze producten hebben tegenwoordig een automatisch updatemechanisme, maar
dat was een aantal jaren geleden niet het geval. Veel mensen
hebben nog oude versies hebben draaien, met alle gevolge vandien.
Goede antivirusprogramma’s zorgen ook voor het nodige afweergeschut. Laat je verder niet verleiden door e-mail van onbekenden
om verdachte websites te bezoeken. De meeste infecties komen via
de browser. Als gebruiker kan je daar weinig aan doen, behalve alle
updates uitvoeren.”
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Even later stond de politie aan mijn deur.
Billy

THE UGLY

De script kiddy
Toen de 18-jarige Eric De Voght in 2004 enkele
websites van de Nederlandse overheid platlegde,
kwam de actievoerder in hem bovendrijven:
“Het regeringsbeleid is bagger.” Minder geëngageerd, maar even ondoordacht was de uitleg van
Jan De Wit, de twintiger die een drietal jaren
eerder het Anna Kournikova-virus cyberspace
injoeg: “Het is deels de schuld van de computergebruiker en deels de schuld van Anna,
ze is toch zo mooi!” Wat beide script kiddies
evenwel aantoonden, was dat het internet
ondertussen een gigantische supermarkt
geworden is voor technisch minder begaafde
jongeren die held of boef willen spelen.
Virussen maken, computerkraken plegen? Een
kwestie van het juiste kant-en-klare programma
downloaden, en klaar is kees.
Het duurt even voor ik een script kiddy kan
opsporen die enkele maanden wegens online
vandalisme op kosten van de overheid had
mogen logeren. Na ontelbare telefoontjes en
veel omwegen vind ik één ervaringsdeskundige
toch bereid om anoniem zijn verhaal te doen.
Om in het cowboythema te blijven, noem ik
hem Billy (the Kid).
Wat voor Billy en zijn vrienden begon als een
uitdaging, ontaardde algauw in een illegale
jacht op duizenden dollars. Billy: “We waren
gewoon enkele Nederlandse jongens met een
middelbare opleiding in systeembeheer. Samen
hadden we een programmaatje gemaakt dat
zichzelf via het internet ongemerkt installeert.
Natuurlijk niet zelf bedacht, er circuleren op
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het internet voldoende varianten die je kan
kopiëren en aanpassen. Na een paar dagen
hadden we een netwerk van gekaapte computers, dat alsmaar groeide. In het programma
stak ook een keylogger die een opname maakte
van alle toetsen die de gebruiker indrukt. Op
die manier kwamen we snel tot wachtwoorden,
en nummers van kredietkaarten.”
Met toegang tot de bankgegevens van hun
slachtoffers, leven de jongens zich uit in online
shops. “Het moeilijkste aan de hele onderneming was om echte adressen te vinden waar
we al die dure spullen die we online kochten
konden laten afleveren. We wisten niet dat de
politie ons toen al op het spoor was.”
Na verloop van tijd zetten Billy en zijn vrienden
hun zinnen op een nieuwe bron van inkomsten:
informatievergaring. Bedrijven betalen immers
fors voor het plaatsen van spyware die informatie verschaft over het surfgedrag van mensen.
Officieel mag je daar geen botnetten voor
gebruiken, maar door de enorme bedragen die
Amerikaanse firma’s hiervoor neertellen, is het
wel erg verleidelijk om dat te doen. Billy:
“Via ons botnet installeerden we 170.000
spywareprogramma’s. Gaandeweg bouwden we
een tegoed op van meer dan 30.000 dollar.
En toen begonnen die Amerikanen moeilijk te
doen over de betaling. Ze hadden natuurlijk al
door dat we met een botnet werkten.
We dreigden dan maar om hun websites plat
te leggen met onze gekaapte computers.
180Solutions betaalde enkele duizenden dollars,
maar had de FBI ook op speed dial staan. Even
later stond de politie bij ons op de stoep.”

cHinEZEn En russEn
nEK-AAn-nEK

Volgens Kaspersky Lab, de grootste Russische
ontwikkelaar van antivirussoftware, zijn Chinese hackers
verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle online
misdrijven het afgelopen jaar. Toch blijven de Russen
onbetwist marktleider in de massaproductie van websites
die de naïviteit en nieuwsgierigheid van de consument
misbruiken. Cyberfraudeurs bieden diensten waarbij de
gebruiker de toegang wordt beloofd tot e-mails en
berichten van vrienden en familie. Het lijkt er op dat internetcriminelen steeds meer de grijze zones zullen opzoeken,
om uit de handen van het gerecht te blijven.

WAPEN JE
TEGEN HAcKErs
1. Als je Windows gebruikt, upgrade dan naar de
laatste versie Windows 7. De beveiliging van XP
is veel kwetsbaarder; in Vista is deze al een
pak beter.
2. Gebruik een goede firewall.
3. Installeer een deftig antivirusprogramma.
4. De allerbelangrijkste: zorg dat je steeds de meest
recente updates installeert voor je besturingssysteem, je firewall en zeker je antivirustool.
Vergeet ook browser plug-ins, zoals Flash en
QuickTime, niet te updaten.
5. Blijf weg van websites met illegale software; zij zijn
het speelterrein van hackers.

ELkE MAAND bELicHTEN wE
THEMAGEwiJS DE LEukSTE GAMES OP
VERScHiLLENDE PLATFORMEN. DEZE kEER
HALEN wE DE kETTiNGZAAG bOVEN EN
GAAN wE bLOEDDORSTiGE ZOMbiES TE
LiJF – AL DAN NiET MET ViER ARMEN EN
ZES bENEN.

Els
is voorstander van crematie, zodat
de Zombie Apocalyps hooguit een
stevige niesbui teweeg brengt. Tenzij
ze natuurlijk een braadpan of ander
geïmproviseerd wapen ter beschikking heeft om enkele hordes van deze
onfrisse, bloeddorstige verschijningen
neer te maaien.

Left 4 DeaD 1 en 2
€ 20_www.l4d.com
De Zombie Apocalyps staat voor de deur en
de mensheid verandert razendsnel in een
legertje onfrisse en bloeddorstige wezens. De
sfeer en de humor zijn donker, de zombies zijn
talrijk en je hebt het gevoel dat je je medestanders allemaal nodig hebt om te overleven.
Left 4 Dead was voor mij het amusantste
schietspel sinds Team Fortress 2. Deel 2 doet
daar nog een schep bovenop met een zalig
New Orleans-sausje en de mogelijkheid om
een zombie met een braadpan de kop in de
slaan. Heerlijk spannend. Voor pc en Mac.
DeaD RiSing 2
€ 40 - € 60_www.capcom.com
Een zombiespel dat je voor één keer niet
de stuipen op het lijf probeert te jagen ...
Dead Rising 2 is meer een maatschappelijke
parodie dan een horrorgame. Gelukkig mag
je nog hordes zombies neermaaien. Je hebt
72 uur om het verhaal uit te spelen. Nu ben
ik persoonlijk geen fan van deadlines, maar
eens je je daar bij neerlegt, kan je creatief op
missie vertrekken met geflipte personages
en zelf in elkaar geknutselde wapens. Dead
Rising 2 is uit voor pc, Xbox 360 en PS3.
faLLout new VegaS
€ 50 - € 60_http://fallout.bethsoft.com
De nucleaire oorlog heeft in Fallout New
Vegas een legertje groen uitgeslagen mannetjes achtergelaten, en die hebben het op
jou gemunt. Deze Fallout is een RPG zoals
ik ze zelf graag heb: een gigantische wereld
waarin ik lekker mijn zin mag doen. Er zijn een
massa missies, maar beslis vooral zelf of en
hoe je ze uitvoert. Ondertussen kan je in het
desolate landschap rondzwerven. Niet gek
veel verschillend van zijn voorganger - het
briljante Fallout 3 - maar voor één keer is dat
geen minpunt. Je kan de woestijn intrekken
op pc, PS3 en Xbox 360.
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“Braaaaiiinns!!”
DeaD Space 2

€ 50 - € 65_http://deadspace.ea.com
Drie jaar na de gebeurtenissen in Dead
Space wordt onze redelijk getraumatiseerde
held Isaac Clarke wakker in een gekkenhuis.
Niet veel later barst de Zombie Apocalyps
los. Alweer. Denk aan personages die voor
je ogen op bloederige wijze sterven, in
Necromorphs met extra ledematen veranderen en jou een halve seconde later in twee
proberen te rijten. Typische horrorkost, dat
spreekt, maar best spannend gebracht.
Dankzij een handig ‘wat voorafging’ filmpje
zijn Dead Space-groentjes meteen op de
hoogte waarom het hoofdpersonage een vijs
los heeft zitten. Want laten we eerlijk zijn:
Isaac is absoluut niet ongehavend uit zijn
vorige avontuur gekomen. Zijn vriendin zaliger spookt gek genoeg nog altijd rond in zijn
hoofd, hij lijdt aan een vreemde vorm van
dementie en bij wijlen vraag je je af of de
gebeurtenissen in het spel echt, dan wel de
hersenspinsels van een zieke geest zijn.
Hoe dan ook, deze shooter op leven en dood
tegen de Necromorphs doet er alles aan om
je kwetsbaar te doen voelen. Je spendeert
de eerste twintig minuten in een dwangbuis,
en je moet nog langer wachten op je eerste
echte geweer. Niet bepaald comfortabel.
Daar komt nog bij dat het spelniveau best

pittig is. Al moet ik meteen toegeven dat ik DS2
uittestte op een PS3, waar ik als fervent pcgamer een muis miste om de camera mee te richten. Eens ik die in het gareel kreeg, viel ik niet
plat achterover van de decors. Het is leuk dat je
eens wat anders te zien krijgt dan een roestig
ruimteschip, maar veel origineels zit er niet in.
De sfeer zit anders wel goed. De truc met de
donkere kamer waarin je zelf een zaklamp moet
schijnen om je weg te vinden, is een klassieker,
maar hij werkt wel. Voor liefhebbers van de eerste Dead Space, of van enge shooters in het algemeen, is dit dus zeker een leuk tijdverdrijf. Dead
Space 2 komt uit voor pc, PS3 en Xbox 360.
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10 tips

Fun met Filmpjes
Er gaat gEEn dag voorbij, of jE vindt mE op YoutubE. EEn gEwEldig liEdjE dat ik
hElEmaal vErgEtEn was, EEn hEErlijk doElpunt dat ik dit wEEkEnd gEmist hEb of EEn
vrouw diE EEn mEloEn in haar gEzicht gEkatapultEErd krijgt ... allE rEdEnEn zijn goEd
om naar YoutubE tE surfEn. hiEr zijn 10 tips om nog mEEr uit dat bEzoEk tE halEn.

door
Bart Bettens

1 playlIst
Een schitterend liedje ontdekt? check dan zeker ook de suggesties in de
rechterkolom. daar staan meestal links naar een door Youtube gegenereerde
playlist, met een 40-tal liedjes van de artiest in kwestie, of van andere
artiesten die hier qua stijl perfect bij aansluiten. wedden dat hier verborgen
parels tussen zitten?

2 COpyrIght OmzEIlEn
het gebeurt niet vaak, maar soms zijn er (meestal muziek)filmpjes die je
omwille van copyrightbeperkingen in ons belgenland niet kan bekijken.
maar geen nood: als je deze melding krijgt, kan je dit omzeilen door de url
te veranderen van http://www.youtube.com/watch?v= naar http://www.
youtube.com/v/.

3 DOwnlOaDEn
met het gratis freecorder 4 http://vixy.net dowload je in een handomdraai Youtube-filmpjes naar je computer. speel het filmpje af, klik op de
YoutubE-knop in de extra taakbalk in je browser (Explorer of firefox) en
kies gewenst formaat en kwaliteit. in freecorder zit bovendien een handig
tooltje om de binnengehaalde clips naar tal van audio- en videoformaten te
converteren.
Met Freecorder 4 haal
je snel en eenvoudig
YouTube-filmpjes
binnen.

4 gEkOrtwIEkt

je botst op een hilarisch filmpje, maar voor het grappige stuk komt eerst
een hoop geleuter. met tubechop http://tubechop.com knip je in handomdraai het relevante stukje eruit. plak de Youtube-url van het filmpje in het
zoekvenster van tubechop en klik op sEarch. als je dan op chop it klikt,
krijg je onder het filmpje een balk, waarvan je het begin- en eindpunt kan
verslepen en waar je meteen ziet hoelang jouw selectie duurt. nog eens
klikken op chop it, en het filmpje wordt geknipt, waarna je het kan mailen,
twitteren of in een quiz verwerken.

5 gEDEElDE prEt

Bewaar enkel het
leukste fragment van
een clipje.
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als je op een cool, grappig, gênant of ontroerend filmpje botst, is het een
leuk idee – wat zeg ik, je morele plicht – om dit te delen. En daarmee bedoel ik niet de link in een mail plakken en verzenden. het is veel makkelijker én minder opdringerig om de link bijvoorbeeld op je facebook-pagina te
zetten. klik onder het filmpje op sharE en selecteer het facEbook-knopje.
met een druk op dElEn zet je het filmpje op jouw pagina, waar je vrienden
het al dan niet kunnen bekijken.

6 waChtrIj
heel wat mensen gebruiken Youtube als muziekspeler. in plaats van na elk
liedje terug naar Youtube te gaan en een nieuw nummer te kiezen, is het
veel handiger om ineens een heleboel liedjes in de wachtrij te zetten. ga
in Youtube naar een geschikt liedje en klik op toEvoEgEn aan, toEvoEgEn
aan wachtrij. dit doe je voor alle liedjes die je wil horen. die verschijnen
onderaan achter elkaar in een grijze balk, en worden dan allemaal achter
elkaar afgespeeld.

7

Zet alle filmpjes die je wil
bekijken of beluisteren in
een wachtrij.

FavOrIEtEn
de coolste of geestigste filmpjes kan je bij je favorieten zetten, zodat je
ze later nog eens rustig kan bekijken of kan laten zien aan de rest van het
gezin, zonder de clips effectief te moeten downloaden. meld je aan met
je Youtube-account, ga naar het gewenste filmpje en klik op toEvoEgEn
aan, favoriEtEn. als je nu rechts bovenaan, naast je accountnaam, op het
kleine zwarte driehoekje klikt, en in het drop-down menu favoriEtEn kiest,
zie je al je favorieten netjes onder elkaar.
Maak een playlist van je
favoriete filmpjes.

8

In thE mIx
in Youtube zelf kan je playlists maken, maar het is een pak handiger met
mixtube http://mixtube.org. kopieer de url van een Youtube-clip en klik
op add YoutubE vidEo. de clip verschijnt nu in een playlist, waar je hem
eventueel kan hernoemen of van plaats kan wisselen. het is zelfs mogelijk
om alle filmpjes van een bepaalde gebruiker in één klap in deze playlist te
steken. om af te sluiten, geef je je playlist een naam, een bijschrift (en
eventueel een geschikt kleurtje) en klik je op de knop crEatE plaYlist. het
resultaat is een url die je kan mailen of plakken.

9

FIltErEn
soms vind je meteen de clip die je zoekt, maar net als in google kan het
aantal resultaten overweldigend zijn. gelukkig bestaat er ook in Youtube
zoiets als een filteractie. nadat je een zoekterm hebt ingegeven, klik je op
het knopje zoEkoptiEs. nu kan je bijvoorbeeld de lengte en de uploaddatum van het gezochte filmpje aangeven, en meteen ook kiezen op welk
criterium je de resultaten wil sorteren.

Probeer het aantal
zoekresultaten binnen de
perken te houden.

10 grasDuInEn

ben je gewoon op zoek naar filmpjes rond een bepaald thema, dan kan je
op goed geluk wat gaan grasduinen. klik bovenaan op browsE, en klap
naast all catEgoriEs het filtEr-venstertje open. je kan kiezen uit 15
categorieën, van autos & vehicles tot travel & Events. als je wil, kan je
zelfs nog verder filteren, op criteria als populairst, meest bekeken en meest
besproken. bij muziek zijn de filmpjes opgesplitst per genre, en krijg je in
de rechterkolom ook nog eens een kalenderoverzicht van concerten in jouw
buurt.
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coPyriGHt 2011 Minoc BuSineSS PreSS nV
coPyriGHt zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever mag geen enkele tekst noch illustratie van clickx
Magazine, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden. dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. wenst u artikels te scannen,
digitaal op te slaan, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? Meer info op www.presscopyrights.be. clickx Magazine
is een onderdeel van Minoc Business Press. andere uitgaven van Minoc Business Press zijn fwd, Pc Magazine, Shoot, Smart
Business Strategies, it Professional, zdnet en GameSpot.
diSclaiMer clickx Magazine bevat links naar websites die de redactie interessant acht. zulke links zijn evenwel puur informatief en
de uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. de uitgever
is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om je aanvraag te
beantwoorden en worden opgenomen in het adressenbestand van Minoc Business Press en Sopres Belgium (researchdreef 65, 1070
Brussel) om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. tenzij je schriftelijk verzet aantekent, mogen je persoonsgegevens
doorgegeven worden aan derden. je hebt steeds het recht op toegang, verbetering en schrapping van deze gegevens.

In een ‘Best Of’ komt het er op aan je
van je beste kant te laten zien. Volgens
mijn vrouw is dat de achterkant.

David Vanlaer, hoofdredacteur
davidv@clickx.be

Een ‘Best of’ van Clickx … da’s letterlijk
het beste van het beste.

Bart Bettens, adjunct-hoofdredacteur
bart@clickx.be

Kiezen of delen? Bij Clickx zijn we
gewend om te multitasken - we doen
dus gewoon allebei.

Sandy Hendrickx, eindredactrice
sandyh@clickx.be

Een ‘Best Of’, is dat niet voor bands
die dringend geld nodig hebben? En wij
geven er zomaar één weg.

Els Bellens, redactrice
els@clickx.be

Net als iedere wereldberoemde
rockgroep heeft Clickx eindelijk een
‘Best Of’. Nu is het wachten op
de split, de soloalbums en de reünie
voor het geld.

Frederik Meuris, redacteur
frederik@clickx.be

Na deze ‘Best Of’ is het niet gedaan.
Novastar heeft het al gezegd: ‘seems
the best is yet to come’.

Dian Geerts, lay-outster
dian@clickx.be
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VOOR

E-MAIL EN FACEBOOK ALT
IJD

EN

SMART

10
BEKIJK OOK
DE VIDEO’S

OP ZAK P18

PHONES
GETEST: DE BESTE TOESTELLE
N VOO
kx 224

WORKSHOPS

abonneeR nu en kRijg CliCkx 6 keeR thuisgestuuRD.
elke maanD 100 pagina’s met De beste DossieRs,
tests, woRkshops en hints & tips.

P44 MOOIERE GRAFIEKEN IN
OFFICE 2010
P54 MAAK EEN KALENDER
VOOR HEEL HET GEZIN
P57 BACK-UP JE BOOKMARKS
MET FIREFOX SYNC
P58 BESTANDEN DELEN MET
DROPBOX
P60 WINDOWS SNELLER MET
DEFRAGMENTEREN

DOWNLOADEN

9 EXTRA TIPS

P86

HOEVEEL KOST JOUW INTERNET?

€ 200

NIEUWE PC?

ZET AL JE MAILS, FOT
EN MUZIEK IN SNELTE O’S
MPO

BESPAAR
DS

P23

P62

OVER

iPAD
KILL
ER?

P50

MET SHAREAZA VIND
JE METEEN
DE JUISTE BESTANDEN
ONLINE

WERELDWIJDE
PC-TOEGANG

ZET JE FOTO’S OM IN
KUNSTIG ZWART-WIT

P38

P88

SUF GEKLIKTE TEST

TOETSENBORDEN
EN MUIZEN OP DE
PIJNBANK

over_231_def.indd

8

P42

BESTUUR JE THUISC
OMPUTER
VAN OP JE WERKPLEK
P95

DE WERELD VAN

ELLA
DROOMT VAN
EEN IPAD

P28

(een koRting van 53%!)

LEES ONZE TIPS IN DE PROVIDERGI

IS DIT DE

DOWNLOAD
ZONDER GEDOE

PHOTOSHOP

6 nummers
voor e 15

FILMPJES

R MINDER DAN

Notebooktest - Clic

Zin in méér clickx?

SUPERBEVEILIGD

HET GEHEIME
LEVEN IN EEN
DATACENTER

SAMSUNG

P14

GALAXY TAB
Clickx verschijnt 18 keer

je abonnement start na ontvangst van je betaling. je ontvangt dan de 6 komende Clickx-nummers. aanbieding
geldig in belgië, tot 16/05/2011, indien je de vorige 3 maand géén abonnee was van Clickx en aan de goedkeuring van de abonnementendienst onderhevig. korting t.o.v. reguliere winkelprijs. De volledige voorwaarden
van dit abonnement lees je op onze webshop (http://shop.minoc.com/clickx).

Dit zijn tijdelijke aanbiedingen!
ReageeR snel:
abonneeR je nu op http://shop.minoc.com/clickx
of mail naaR abonnementen@minoc.com
of bel 014 46 23 01

per jaar - € 4,99

01131

5 414206 07000
5

13/01/11 13:34

of ga je meteen voor het jaarabonnement?
dan krijg jij naast een fikse korting ook
extra de iomega harde schijf van 1 tb!

25% korting

op jaaRbasis = e 23,82 koRting
je betaalt sleChts e 18 peR tRimesteR

+ iomega® select
desktop hard drive 1 tb
tm

(winkelwaaRDe 90,49 euRo!)
De seleCt Desktop exteRne haRDe sChijf van iomega bieDt een
opslagCapaCiteit van 1 tb vooR al je belangRijke bestanDen.
sluit met De usb 2.0 kabel je De seleCt Desktop eenvouDig
aan op je pC of maC.
aanbieding geldig in belgië, tot 16/05/2011 of tot uitputting van de voorraad, indien je de vorige
3 maand géén abonnee was van Clickx en aan de goedkeuring van de abonnementendienst onderhevig.
korting t.o.v. reguliere winkelprijs. De volledige voorwaarden van dit abonnement lees je op onze
webshop (http://shop.minoc.com/clickx).
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