
48

Tips & trucs

 Facebook 

Facebookprofiel niet 
tonen in Google
Hebt u Facebook? Open dan eens een zoekmachine zoals 
Google en typ daar uw naam. Grote kans dat uw  
Facebookprofiel in de zoekresultaten terugkomt. Iedereen 
die op uw naam zoekt, kan dus op uw profiel uitkomen. 
Op zich is dat geen probleem, want u hebt uw privacy op 
Facebook vast goed geregeld. Maar misschien zit u er 
gewoon niet op te wachten dat Jan en alleman kan zien 
dat u actief bent op het sociale netwerk. Zorg in dat geval 
dat uw Facebookprofiel niet meer wordt getoond in de 
zoekresultaten van zoekmachines.

• Surf naar www.facebook.com en log in met uw  
accountgegevens.

• Klik rechtsboven op de pagina op het pijltje.  

• Klik op Instellingen > Privacy.
• Klik achter ‘Wil je dat in de resultaten van andere zoek-

machines een link naar je tijdlijn wordt weergegeven?’ 
op Bewerken.

• Haal het vinkje weg voor Zoekmachines mogen een link 
naar je tijdlijn plaatsen.

• Klik op Bevestigen > Sluiten.

In deze rubriek geven wij handige tips waardoor werken met de computer en 
tablet nóg leuker wordt. In dit nummer aandacht voor onder andere scannen, 
synoniemen opzoeken en apps updaten op de iPad.

Handigheidjes
voor computers 

en tablets!
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 Windows Vista en 7 

Bestanden  
vinden met labels
Door de grote hoeveelheid aan bestanden op de 
computer, is het soms lastig documenten of foto’s 
terug te vinden. Voeg labels aan bestanden toe en dit 
probleem verdwijnt als sneeuw voor de zon. De  
labels kunt u namelijk later als zoekterm gebruiken.

• Open de Windows Verkenner. Bijvoorbeeld via 
Starten > Computer.

• Klik op het bestand dat u wilt labelen. 
• Onder aan de Verkenner verschijnt een venstertje 

met eigenschappen van het bestand (ziet u dit 
niet, klik dan in het menu eerst op Organiseren > 
Indeling > Detailvenster). Klik in dit detailvenster 
op Een label toevoegen.

• Typ het woord dat u het bestand wilt meegeven,  
bijvoorbeeld ‘Belangrijk’. 

• Als u een bestand meerdere labels wilt meegeven, 
typt u na het eerste woord een puntkomma en 
vervolgens nog een woord. Bijvoorbeeld ‘Belang-
rijk; Persoonlijk’.

• Klik op Opslaan.

Later vindt u de bestanden terug door te zoeken op 
de gebruikte labels. Open de Verkenner en typ in de 
zoekbalk rechtsboven het woord dat u het bestand 
hebt meege geven. Daarvoor zet u label: U typt dus 
bijvoorbeeld label: Belangrijk De bestanden met dit 
label worden getoond.

Tekst: Sanne Couperus

 Mac OS X 

In 1 beweging 
naar het 
Bureaublad
Klik, klik, klik… ja, het is een hoop 
gedoe als u op de Mac meerdere 
vensters open hebt staan en u terug 
wilt naar het Bureaublad. Kon u maar 
in één keer alle openstaande  
vensters laten verdwijnen zodat het 
Bureaublad direct zichtbaar wordt. 
Dat kan ook! Stel in dat de Mac het 
Bureaublad toont zodra u de muis-
aanwijzer naar een bepaalde hoek 
beweegt.

• Klik op het Apple-logo  in de 
bovenste menubalk.

• Klik op Systeemvoorkeuren >  
Mission Control.

• Klik linksonder in het venster op 
Interactieve hoeken.

• Kies een hoek uit en klik op het 
bijbehorende uitklapmenu.

• Klik op Bureaublad.
• Klik op OK.
• Sluit het venster via het rode 

rondje met een kruisje erin. 

U kunt op dezelfde  
manier aan alle hoeken  
een opdracht hangen.

Tip
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 Excel 2010 

Opmaak van  
een cel kopiëren
Naast het kopiëren en plakken van de inhoud van 
cellen, kunt u in Excel de opmaak van cellen kopiëren. 
Als u bijvoorbeeld kleuren, uitlijning of arcering in een 
cel hebt, past u dat gemakkelijk ook op een andere cel 
toe. Dat scheelt weer wat muisklikken.

• Klik in Excel op de cel met de opmaak die u wilt 
kopiëren.

• Klik in het Lint op het tabblad Start.
• Klik op Opmaak kopiëren/plakken. 
• Klik op de cel waarop u de opmaak wilt toepassen.
• U kunt de opmaak op meerdere cellen toepassen. 

Klik op de eerste cel, houd de linkermuisknop inge-
drukt en sleep de muisaanwijzer naar de laatste 
cel. 

• Wilt u de opmaak van een cel toepassen op ver-
schillende cellen verspreid over het blad? Klik dan 
dubbel op Opmaak kopiëren/plakken en klik op 
alle gewenste cellen. 

• Klik tot slot op Opmaak kopiëren/plakken om de 
functie weer uit te zetten.

 Scannen 
Afdruk maken van 
gescand bestand
Bij het scannen van een foto of docu-
ment kunt u instellen in hoeveel DPI 
u wilt scannen. DPI staat voor Dots 
per inch, ofwel het aantal stippen 
(inktdruppels) per inch. Hoe meer 
inktdruppeltjes, hoe scherper een 
afdruk. De standaardwaarde bij  
scanners is meestal 150 of 200 DPI. 
Maar als u het gescande bestand 
later wilt afdrukken, kunt u het beste 
kiezen voor 300 DPI. U kunt dan  
een afdruk maken met een vergelijk-
bare kwaliteit en grootte als het ge-
scande document. Nog meer DPI is 
alleen handig als u een grotere afdruk 
dan het origineel wilt maken. Hoe de 
afdruk eruitziet, hangt natuurlijk ook 
af van de kwaliteit van het origineel. 
Let wel op: hoe meer DPI u gebruikt, 
hoe groter de bestanden zijn. De 
scans nemen dan dus meer ruimte in 
beslag op uw computer.
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 Windows 8.1 
Eigen foto op het 
vergrendelings scherm
Als de computer aanstaat maar u gebruikt 
hem een tijdje niet, wordt het vergrende-
lingsscherm actief. Van zichzelf is dit  
vergrendelingsscherm wat aan de onper-
soonlijke kant. Maak er wat leukers van,  
door bijvoorbeeld uw eigen foto op het 
scherm te zetten.

• Ga naar het Startscherm met de tegels.
• Open de Charmbalk. Beweeg daarvoor de 

muis naar de rechterbovenhoek van het 
beeldscherm en maak een beweging naar 
beneden. 

• Klik op Instellingen > Pc-instellingen  
wijzigen.

• Klik op Pc en apparaten > Vergrende-
lingsscherm.

• Klik op Bladeren.

• Klik op de gewenste foto en vervolgens 
op Afbeelding kiezen.

 OV-chipkaart 
Online uw reizen bekijken
Een tripje naar Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of 
een andere stad. Met de trein is dat vaak goed te 
doen. Sinds kort reist u in de trein altijd met een 
OV-chipkaart als vervoersbewijs. Handig aan een 
anonieme of persoonlijke OV-chipkaart (dus geen 
dagkaart) is dat u achteraf online al uw gemaakte 
reizen en transacties kunt bekijken. Fijn als u bij-
voorbeeld reiskosten wilt declareren. Maar voordat 
u uw transactieoverzicht kunt bekijken, moet u uw 
OV-chipkaart registreren. 

• Surf naar www.ov-chipkaart.nl
• Klik boven aan de pagina op Registreren.

• Klik op Meld u aan voor Mijn OV-chipkaart.
• Vul een gebruikersnaam, wachtwoord en  

e-mailadres in en klik op Registreren.
• U ontvangt een e-mail. Om uw account te  

activeren klikt u op de link in de e-mail. 
• Klik in het venster dat opent op Kaartbeheer. 
• Klik op Ik wil een nieuwe kaart toevoegen aan 

mijn account en klik op Volgende stap.
• Vul uw kaartnummer in en klik op Volgende stap.
• Vul de overige gegevens in en klik op  

Volgende stap.
• Klik op Ja en op Volgende stap. 

De reisinformatie is vanaf de volgende dag  
beschikbaar in uw transactieoverzicht.
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 Word 2010 

Synoniemen 
opzoeken
Wilt u een tekst in Word gevarieerder  
maken? Verzin dan voor woorden die u vaak 
gebruikt, een synoniem. Verschillende  
woorden die hetzelfde betekenen, worden 
synoniemen genoemd. Een gelijkbeteke-
nend woord bedenken is niet altijd makkelijk. 
Word helpt hiermee.

• Selecteer in Word het woord waarvoor  
u een synoniem nodig hebt.

• Klik in het Lint op het tabblad Controle-
ren > Synoniemenlijst.

• Aan de rechterkant verschijnt een  
venster. Onder ‘Zoeken naar’ staat het 
geselecteerde woord.

• Klik op de groene pijl naast het woord. 
• Mogelijke synoniemen verschijnen. Ga 

met de muisaanwijzer over het woord  
dat u wilt gebruiken. 

• Een zwarte pijl verschijnt achter het 
woord. Klik hierop.

• Klik vervolgens op Invoegen.

 YouTube 

Abonneren op 
YouTube-kanaal
Op YouTube zijn bijzondere video’s te vinden. U kunt er 
gericht naar zoeken of u kunt u abonneren op een 
videokanaal van een interessant bedrijf of persoon. 
Zodra er een nieuwe video wordt geplaatst op het 
kanaal, krijgt u een bericht. U hebt hier een Google -
account voor nodig. Zo abonneert u zich op een 
video -kanaal:

• Surf naar www.youtube.com
• Klik op Inloggen.
• Vul uw e-mailadres en wachtwoord in van uw 

Google-account en klik op Inloggen.
• Vul in de zoekbalk uw zoekterm in en klik op het 

vergrootglas.
• In het resultaatoverzicht staan diverse video’s en 

videokanalen. Een kanaal herkent u aan de knop 
‘Kanaal’.

• Klik achter ‘Kanaal’ op Abonneren.
• U krijgt de melding dat abonnementen op  

video-kanalen zichtbaar zijn voor anderen.  
Klik op OK.

 
U bent nu geabonneerd op het kanaal. U vindt het 
kanaal terug in het overzicht van uw abonnementen. 
Dat overzicht staat in het menu links.
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 Ingezonden tip 

Inkt besparen  
met lettertype
‘In Enter 64 worden tips gegeven om te besparen op het printen. 
Hierbij wordt genoemd dat het ene lettertype meer inkt verbruikt  
dan het andere. Dat klopt. Zelf gebruik ik het speciale lettertype 
“Ecofont Vera Sans Regular” als ik iets ga printen.’ 

Met vriendelijke groet,
Mevrouw Van Amerom uit Alphen aan den Rijn

Noot van de redactie:
Het bedrijf Ecofont heeft een lettertype uitgebracht waarin hele kleine  
gaatjes zitten. Hierdoor vermindert het inktverbruik met vijftig procent.  
U downloadt het gratis lettertype als volgt:

• Surf naar www.ecofont.nl
• Beweeg uw muisaanwijzer over ‘Download’ en klik op Free   

Ecofont  Vera Sans.
• Vul onder ‘Download free Ecofont Vera Sans regular’ uw naam  

en e-mailadres in en klik op Download.
• Klik op ecofont_vera_sans_regular.ttf
• Open het gedownloade bestand.
• Klik op Installeren.

U kunt het lettertype nu gebruiken in programma’s  
zoals Word.

‘Ik gebruik 
Ecofont Vera 
Sans Regular 
om inkt te 
besparen’

❝
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 Samsung Galaxy  
 Tab 2 t/m 4 
Letters zo groot 
als u wilt
Hebt u moeite met het lezen van de 
letters op uw Android-tablet? Pas 
dan de lettergrootte aan. 

• Tik op Instellingen.
• Tik op Toegankelijkheid (tik op  

de Tab 4 eerst op het tabblad  
Apparaat). 

• Tik onder ‘Zicht’ op Tekstgrootte.
• Tik op de gewenste grootte,  

bijvoorbeeld Groot.

 Samsung Galaxy Tab 2 t/m 4 

Doe langer met 
een acculading
‘Heeft iemand een oplader bij zich?’ Deze vraag horen 
we steeds vaker op verjaardagen en feestjes. Hoe komt 
het toch dat de accu’s van smartphones en tablets zo 
snel leegraken? Achterhaal welke apps en toepassingen 
de grootste energieverbruikers zijn. Wijzig daarna even-
tueel de instellingen van uw smartphone of tablet om  
de batterij langer te laten meegaan.

• Tik op Instellingen.
• Tik op Batterij (tik op de Tab 4 eerst op het tabblad 

Algemeen).
• Hier staat een grafiek met het energieverbruik van de 

tablet. Daaronder ziet u de grootste energieverbrui-
kers. Tik op een onderdeel voor meer informatie.

• Apps die veel energie verbruiken kunt u afsluiten. 
Daarnaast kunt u letten op het verbruik van het 
beeldscherm, wifi en bluetooth.

• Door de helderheid van het beeldscherm te verlagen 
bespaart u de batterij. Tik daarvoor op Instellingen > 
Display (tik op de Tab 4 eerst op het tabblad Appa-
raat) > Helderheid. Schuif het bolletje naar links om 
de helderheid van het scherm te verminderen. 

• Tik op OK. 
• Wifi en bluetooth uitschakelen zorgt ook voor een 

langere batterijduur. In het eerste venster van de  
Instellingen staan schuifjes achter ‘Wi-Fi’ en ‘Bluetooth’. 
Schuif ze naar links om de functies uit te schakelen.

H H
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 Android-apparaat en iPad/iPhone 

Zoek het dier
Is het een pad of een kikker? Veel mensen weten het 
niet als ze die beestjes in de tuin zien rondspringen. Niet 
gek, want ze lijken best een beetje op elkaar. Maar met 
de app ‘Dierenzoeker’ zoekt u moeiteloos op welk dier 
het is. Ook weet u met deze app voortaan welke vogel in 
uw tuin zit of wat voor soort kever u tegenkomt in het 
bos. U achterhaalt dit op basis van verschillende eigen-
schappen van het dier, zoals kleur, grootte en leefgebied. 
De app is gratis te downloaden in de Play Store (Android) 
en App Store (iPad/iPhone).

 iPad 
Apps toevoegen 
aan onderste balk
Dingen mogen aanpassen is fijn. Ook 
de balk onder aan het scherm van uw 
iPad – ook wel het Dock genoemd – 
kunt u naar eigen wens inrichten. 
Standaard staan er vier apps op die 
balk: Safari, Mail, Foto’s en Muziek. U 
kunt het Dock aanpassen en uitbrei-
den naar maximaal zes apps. 

• Tik op een app en houd uw vinger 
langere tijd op het scherm.

• Alle apps beginnen te schudden. 
Verwijder een app van het Dock 
door hem naar het Startscherm  
te slepen.

• Voeg een app aan de balk toe door 
hem van het Startscherm naar het 
Dock te verslepen. 

• Klaar? Druk op de Thuisknop.
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 Android-apparaat en iPad/iPhone 

Voorbereid op  
pad met de windkaart
Wilt u even uitwaaien op het strand? Kijk dan eerst wat de 
windkracht is. Want uitwaaien is fijn, maar wegwaaien niet. 
De windkracht kunt u opzoeken in de app Buienradar. Want 
naast de buienradar, het weerbericht en de zonne radar, be-
schikt deze app ook over een windkaart. Buienradar is gratis 
te downloaden uit de Play Store (Android) en App Store 
(iPad/iPhone). Daarna kunt u op onderstaande manier de 
windkaart oproepen:

• Tik op de app Buienradar om deze te openen.
• Tik linksboven op Menu.
• Tik op Actueel en vervolgens op Windkaart.

U ziet nu een kaart van Nederland met daarop rondjes  
die de windkracht en -richting aangeven. 

 iPad 
Gebruik nieuwste 
versie van app
Apps worden regelmatig verbeterd 
en aangepast. De makers van apps 
brengen dan een nieuwe versie van 
de app uit. Gebruik altijd die laatste 
versie om geen leuke mogelijkheden 
te missen! 

• Tik op App Store.
• In het onderste menu staat de 

knop ‘Updates’. Het cijfer in het 
rode rondje geeft aan hoeveel 
updates er klaarstaan. Tik op  
Updates. 

• U kunt afzonderlijke apps updaten 
door achter de app te tikken op 
Werk bij. Of haal in één keer  
van alle apps de nieuwste versie  
binnen door te tikken op  
Werk alle bij.

Tip
Maak tijdens het updaten 
gebruik van wifi in plaats 
van een 3G- of 4G - 
netwerk. Het downloaden 
kost anders geld omdat u 
veel gebruikmaakt van de 
internetverbinding.


