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Actual Multiple Monitors
Henk van Andel

Het aansluiten van meerdere monitors aan een Windowssysteem is
vanaf Windows XP mogelijk zonder extra software.

Maar met extra software wordt het aantal mogelijkheden vergroot en
het werken met meerdere monitors wordt daardoor nog leuker.

Dit artikel beschrijft allereerst hoe het zonder extra softwa‐re kan en vervolgens hoe het nog beter gaat met een van debeste programma’s op dit gebied: Actual Multiple Monitors.

Twee monitors in ‘kale’ Windows
Windows moet worden geconfigureerd om twee monitors aante sluiten. Dat kan op verschillende manieren en met ver‐schillende resultaten.
Voor dit artikel maakte ik gebruik van een laptop metWindows 7 Home Edition. De voorbeelden hieronder hebbendus daarop betrekking. Maar met Windows XP, Vista enWindows 8 gaat het in principe op dezelfde manier.
Sluit eerst de tweede monitor op het systeem aan. Het zalduidelijk zijn dat daarvoor twee videokaarten nodig zijn! Ineen moderne laptop zijn deze standaard aanwezig. In mijngeval heb ik het tweede scherm aangesloten op een HDMI‐poort. Maar ik had ook de VGA‐poort van de laptop kunnengebruiken. Het type poort maakt niet uit. De tweede poortvan een laptop wordt vaak gebruikt voor het aansluiten vaneen ‘beamer’ bij een presentatie of lezing. Meestal wordendan het scherm van de laptop en de beamer ‘gedupliceerd’,d.w.z. van dezelfde inhoud voorzien. De spreker en de toe‐schouwers zien dan dus hetzelfde. Maar het kan ook anders,zoals je verderop zult zien. Nu het instellen van de diversemogelijkheden. Dat gaat als volgt.

Met menu laptop
Elke moderne laptop heeft de mogelijkheid een menu op teroepen voor het instellen van de twee monitors. Bij mijn(Packard Bell) laptop doe je dat met de toetscombinatie Fn +F4. Dat klinkt cryptischer dan het is. De Fn‐toets is de func‐tietoets voor de laptop, de F4‐toets heeft een pictogram mettwee monitors. En zoiets is het bijna altijd op een laptop.Het volgende pop‐up‐venster verschijnt:

De Fn‐toets moet ik ingedrukt houden. Door vervolgens op deF4‐toets te drukken, wordt een van de mogelijkheden inge‐steld:– in bovenstaand voorbeeld alleen het scherm van de laptop– scherm laptop + tweede scherm gedupliceerd (dus: beidedezelfde inhoud)– alleen tweede scherm– alleen beamer 800x600 px– alleen beamer 1024x768 px– twee schermen met elk een eigen inhoud (in Windowsjargon: ‘uitbreiden’)

Met sneltoets Win+P
De combinatie Win+P roept een soortgelijk menu van Windowsop. De Win‐toets is overigens de toets met het Windows‐logo. Het volgende venster wordt opgeroepen:

Een verdere toelichting is nauwelijks nodig. Met de pijltjes‐toetsen kies je de gewenste instelling.

Via menu ‘Resolutie’
Klik met de rechter muisknop op een leeg gebied van hetbureaublad en kies menu ‘Schermresolutie’. Het volgendevenster wordt geopend:

Hier kun je een beeldscherm kiezen, de resolutie daarvaninstellen en voor meerdere schermen een van de bekendeopties kiezen. Hier zie je overigens dat ik nu overgeschakeldwas naar het tweede scherm.

Via configuratiemenu
Roep het configuratiemenu op, selecteer ‘Hardware en ge‐luiden’, vervolgens ‘Beeldscherm’ en ‘Beeldscherminstellin‐gen wijzigen’. Je komt dan weer uit bij het keuzescherm datwe hierboven reeds zagen. En zo is het vaak bij Windows: erzijn vele wegen die naar Rome leiden!



15

Het gebruik van twee schermen
Laten we het nu leuk maken en de optie ‘Uitbreiden’ instel‐len. Dat zijn dus twee schermen aan één systeem, met elkeen eigen inhoud. Pas op voor verslaving, voor je het weetwil je voortaan altijd twee schermen! Och, zo duur zijn dietegenwoordig niet meer. En je kunt er reuze gemak vanhebben.
Eerst even de muisbewegingen over de twee schermen. Alsje het ene scherm met de muis verlaat richting het anderescherm, dan gaat de muis op het andere scherm ‘gewoonverder’. Maar er zijn wat mitsen en maren, die we hier nietin detail uit de doeken kunnen doen. Samenvattend komt heterop neer, dat de muis naar het andere scherm gaat mits datscherm inderdaad in die richting links/rechts/boven/onderwerd geconfigureerd in de voorgaande afbeelding.
De schermen genummerd 1 en 2 kun je namelijk met de muisverslepen en plaatsen waar je wilt. Als het tweede schermlinks staat, dan moet het dus ook in de afbeelding links ge‐configureerd worden. Dat is mooi meegenomen, je hoeft danniet het beeldscherm zelf te verplaatsen.Je kunt een venster van het ene scherm naar het andere sle‐pen. En vice versa. Op deze manier heb je dus meer scher‐moppervlak voor je toepassingen. Vooral handig als jetegelijkertijd met meerdere programma’s werkt.
Even wat over schermresoluties. Als je een scherm dupli‐ceert, dan neemt Windows de resolutie over van het schermmet de minste pixels. Dat is vaak een beamer. Als je gewendbent te werken met een scherm met heel hoge resolutie enje sluit aan op een beamer met bijvoorbeeld 800x600 pixels(die komen heel vaak voor), dan kan het zijn dat er niet metje systeem te werken valt omdat te veel niet meer zichtbaaris. En dan nog wat. Als je de beamer weer afkoppelt, dan zulje zien dat je bureaublad verprutst is. Windows herstelt danniet de posities van je pictogrammen. Gelukkig zijn er pro‐grammaatjes die dat wel voor je doen.

Bij ‘Uitbreiden’, dus twee schermen met elk een eigen in‐houd, gebruikt Windows de volle resolutie van elk scherm(mits de videokaart dat kan). In mijn geval is het laptop‐scherm 1600x900 pixels en het tweede scherm 1920x1200pixels. In bovenstaande afbeelding zie je mijn kale laptop‐scherm op de tweede monitor. Het verschil in resolutie ishier duidelijk te zien. Een uiterst saai plaatje, vind je ookniet? Daar gaan we straks met Actual Multiple Monitors wataan doen.

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over twee scher‐men aan een Windows‐computer, zoals de vele toetscombi‐naties. Maar het valt buiten het bestek van dit artikel omdaar in detail op in te gaan.

Actual Multiple Monitors
Je denkt nu alle mogelijkheden van twee schermen aan ééncomputer te kennen? Dan heb ik nieuws: er zijn nog veel

meer mogelijkheden door speciale software te gebruiken.De bekendste programma’s hiervoor zijn Actual MultipleMonitors, DisplayFusion en UltraMon. Alle drie wat prijs be‐treft bereikbaar voor thuisgebruik: € 24,95, € 25,‐ respec‐tievelijk € 39,95.We hebben een proefversie (30 dagen vanaf installatie) vanActual Multiple Monitors 5.1.1 op GigaHits 2013‐3 gezet, zieonder ‘+ SoftwareBus 2013‐3’. De mogelijkheden van ActualMultiple Monitors worden hieronder beknopt gepresenteerd.Bij het installeren van Actual Multiple Monitors neemt dit detaal van het systeem over. Ja, ookNederlands. Bij het opstarten van AMMnestelt het zich in de systeembalk, dusrechtsonder op je scherm, in de buurtvan de klok. Het opstarten kan zo in‐gesteld worden dat dit bij elke sys‐teemstart automatisch gebeurt. Alshet pictogrammetje van AMM nietmeteen in de systeembalk zichtbaar is,moet je op het ‘pijltje omhoog’ klik‐ken om het zichtbaar te maken.

Door met de rechtermuisknop op het AMM pictogram te klik‐ken, kun je het configuratiemenu openen. Dan verschijnt eenwereld aan mogelijkheden die we nu niet allemaal kunnenbehandelen.De belangrijkste komen hieronder aan de orde, bij de be‐spreking van de extra mogelijkheden van AMM t.o.v. destandaard in Windows aanwezige mogelijkheden voormeerdere schermen.
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Taakbalk
AMM biedt de mogelijkheid om de taakbalk op meerdereschermen te spiegelen. Hieronder weer het tweede scherm,maar nu aangestuurd door AMM en met als instelling de taak‐balk te spiegelen. Minder saai dan hierboven, vind je ookniet? Maar belangrijker is, dat nu het tweede scherm eenvolwaardig Windows‐scherm is, met bijvoorbeeld de moge‐lijkheid er programma’s op te starten. Compleet met debekende startknop. Zie hieronder.

Wallpaper en schermbeveiliging
In Windows wordt het wallpaper van het moederscherm ookop de ‘bijschermen’ gebruikt. Met AMM heb je de mogelijk‐heid om per scherm een eigen wallpaper in te stellen.
Ook kun je een wallpaper verdelen over twee of meerschermen, zodat het één achtergrond wordt die naadloosoverloopt bij naast elkaar geplaatste schermen.Ook de schermbeveiliging kan per scherm ingesteld worden.

Hotkeys
Met AMM kunnen de hotkeys flexibel gedefinieerd worden.De meeste functies kunnen met hotkeys worden bediend.

Verdelen scherm
Een scherm kan opgedeeld worden in meerdere vensters dieelk onafhankelijk van elkaar kunnen worden toegepast enelkaar niet beïnvloeden. Op die manier zou je bijvoorbeeldeen grootbeeld high definition tv aan je laptop kunnen kop‐pelen en deze in vier parten indelen, dan heb je meteen vijfschermen in gebruik. Misschien is die grote tv op je bureauniet zo handig, maar het indelen van een scherm in partitieskan toch ook handig zijn bij kleinere schermen.

Vaste locaties voor toepassingen
AMM kan zo ingesteld worden dat een bepaalde toepassingaltijd verschijnt op een vooraf ingesteld scherm en plaats.

Spiegelen bureaublad
Het bureaublad, of een deel daarvan, kan op een anderscherm getoond worden. Bijvoorbeeld om een relevant deelvan je presentatie, maar niet het gehele bureaublad, via eenbeamer of grootbeeld‐tv te tonen aan het publiek.

Misschien heb je aan de standaard mogelijkheden vanWindows voor meerdere schermen voldoende. Maar ActualMultiple Monitors heeft voor een prijs van € 24,95 een aantalextra’s, die zeker de aanschaf waard kunnen zijn voorspeciale toepassingen of gebruiksgemak.
In ieder geval kun je het programma 30 dagen gratis uitpro‐beren vanaf de GigaHits .




