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Windows

5-1-2017

Windows toets
 Windows versie ?
o Windows toets + R
o Winver Enter

Windows schoon installeren:
Backup maken van documenten, foto's mail etc.
DVD of USB start maken:
 https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
 Kies: Hulpprogramma nu downloaden (Windows Home of Pro en 32 of 64 bits)
 Maak opstart-DVD of USB-stick
 PC hiervan opstarten (zonodig Setup aanpassen)
 Als u geen Win 10 Licentie code weet, kies dan overslaan
 Als op deze PC Windows 10 stond, wordt later automatisch geactiveerd

Windows update:
Update b.v. 1511 naar 1607 kunt u de eerste 10 dagen terugdraaien, daarna worden meeste bestanden
in Windows.old automatisch verwijderd.
Omstreeks maart 2017 komt update 1703.

Gratis upgrade van Windows 7, 8(.1) naar 10:
https://www.microsoft.com/nl-nl/accessibility/windows10upgrade

Lint verdwenen:

Dit komt voor in meerdere programma’s, klik hier

Prullenbak:
Rechtsklik op de Prullenbak en
kies Eigenschappen.
Controleer voor iedere disk
de maximale grootte..
Die is vaak veel te hoog ingesteld.
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Rechtermuis op Startknop:
Programma verwijderen

Controleer op geel uitroepteken, zo nodig
stuurprogramma laden of vervangen.
Eventueel bij leverancier of producent zoeken.

Hier kunt u zien
op welke schijf
zich op welke
partitie
bevind.
Volume verkleinen
Stationsletter
wijzigen

...
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Taakbeheer:
Rechtsklik op de taakbalk

Hier ziet u de
actieve processen
en het gebruik van
de processor,
geheugen, disk
en netwerk
Bij traagheid
kunt u dat onderzoeken
door hier een proces
te beëindigen.

Als de computer traag opstart of langzaam is kunt u hier zien welke programma’s worden gestart bij
het inschakelen. Om te onderzoeken welk programma de oorzaak is kunt u ze één voor één
uitschakelen.

Muis werkt niet:
Afsluiten door kort Aan/Uit knop indrukken *
Afsluiten bij blokkade: 6 sec. Aan/Uit knop indrukken
Programma sluiten: Alt + F4
Keuze maken: gebruik Tabtoets of Pijltjes Toetsen
* Functie van Aan/Uit knop is bij Energiebeheer in te stellen!
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Systeemherstel:
Zoeken , Herstel

Na een grote update, b.v 1511 naar 1607, worden de herstelpunten verwijderd.
Controleer de instellingen van Systeemherstel.
Kies: Systeem, Geavanceerde Systeeminstellingen, Systeembeveiliging
Klik een disk om te selecteren en
dan op Configureren.

Controleer of Systeembeveiliging is ingeschakeld.

Controleer of er Schijfruimte beschikbaar is.

Wilt u een programma uitproberen, soms is
het moeilijk volledig te verwijderen.
Maak eerst een Herstelpunt, dan kunt u later
eenvoudig terug naar de vorige situatie.
NB: gebruikt u AVG antivirus: schakel dit programma
tijdelijk uit anders mislukt het terugstellen.
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Privacy:
o
o
o
o

Start
Instellingen
Privacy
Hier kan vrijwel alles op UIT

Data Backup:

(tegen diskprobleem en gijzelsoftware)

Documenten, Foto's
E-mail (pop), Adresboek, Account

2e (externe) disk
indien mogelijk niet op disk C

SyncToy gratis syncroniseer programma (engels)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155

Tijdelijk E-mailadres:
https://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html?dswid=7966
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Programma instellen op extensie
o
o
o
o

Configuratiescherm
Programma’s
Standaardprogramma’s
Koppelingen instellen

Internet zoeklijst bewaren:
o Druk toets Shift in bij het aanklikken van regel
o Druk toets Control in bij het aanklikken van regel

Geen plaatje van de foto's in de Verkenner:
Ga in de verkenner naar Bestand en kies
Map en zoekopties wijzigen.
Klik Weergave en haal het vinkje weg bij
Altijd pictogramman weergeven, nooit miniaturen.

Hier kunt u ook Verborgen bestanden tonen
aanzetten.
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Ziet het Bureaublad er ineens vreemd uit?
Dat is Tabletmodus.
Klik op het venster Meldingen
Klik Tabletmodus

Bureaublad pictogrammen weg:
Klik rechts op het Bureaublad en plaats vinkje.

Microsoft / Lokaal Account:
Met een Microsoft account krijgt
Microsoft meer informatie van u.
Met een Lokaal account zijn er
weinig beperkingen.
U kunt niet gebruiken:
- Microsoft family
- One Drive
- Synchroniseren andere apparaten
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Updatetijd instellen:
o
o
o
o

Start
Instellingen
Bijwerken en beveiliging
Gebruikerstijden wijzigen

Info
http://www.bijhans.info
Windows informatie https://www.schoonepc.nl/ Boek €33.00
Opslaan drivers
http://www.drivermagician.com/Lite.htm

