


VoorwoordInhoud



Kaderdag
Op 4 november jl. verzamelde het CompUserskader zich weer in het
Motel Breukelen, voor de kaderdag.Deze wordt tegenwoordig twee
keer per jaar georganiseerd, als uitvoering van het beleid om meer in

ons kader te investeren. Zo’n dag heeft een driedubbel doel
of misschien nog wel meer.





Opgelet!
Ervaringen met

AOMEI Backupper

Bij het uitvoeren van een restore
van een eerder door AOMEI

Backupper gemaakte back-up kan
zich een probleem voordoen bij

niet-Windows-partities.



Dokken in Gimp

Gimp is een van de weinige beeldbewerkingsprogramma’s die de
gebruiker de mogelijkheid bieden het scherm zelf in te delen.Gimp is
gemakkelijk aanpasbaar aan je voorkeur,mits je weet hoe dat moet.







Colofon



GIMP-extensions

In één handeling GIMP uitbreiden met
een grote hoeveelheid nuttige extra functies

–met speciale aandacht voor twee heel goede plug-ins –







Ubuntu Studio (6)
Demultimediaversie van Ubuntu

In het vorige artikel hebben we persoonlijke instellingen in Ubuntu
Studio geconfigureerd .Ook specifieke aspecten voor een laptop zijn
aan de orde gekomen. In dit artikel kijken we hoe we een Network

Attached Storage op een plezierige manier vanuit Ubuntu
kunnen gebruiken.







Zoeken inWindows?

- Drie manieren om inWindows 10 je bestanden terug te vinden -







IrfanView (2)

Om te beginnen – IrfanView is een min of meer eenvoudig fotobeheer-
en bewerkingsprogramma zonder de uitgebreide mogelijkheden zoals

die in Photoshop of Gimp aanwezig zijn. Dat is dan meteen het
aantrekkelijke aan dit programma.







Tips voor de Chromebook

In dit vervolg op de inleiding over de Chromebook in ons vorige
nummer, ligt de nadruk meer op tips en trucs om leuker,
effectiever en efficiënter met een Chromebook te werken.





Telefonie over internet

Dit verhaal vertelt hoe ik mijn telefonie heb geregeld. Ik
ben nu een fractie van de kosten kwijt.Wat ik eerder per

maand betaalde, betaal ik nu per jaar.







EssentialPIM
Een Personal Information Manager

Als Google, Apple of Microsoft jouw persoonlijke informatie beheert
hoef je dit artikel niet te lezen.Of misschien toch wel? EssentialPIM is
jouw maatje voor afspraken, taken, notities, contacten,wachtwoorden en

e-mails. Klinkt als ... Outlook, ziet eruit als EssentialPIM.









De webbrowser Opera

Dit artikel verscheen in CompuLinks 2017-3, een uitgave van
SeniorenAcademie, een HCC-ig.Met dank aan de auteur voor zijn

toestemming tot plaatsing.






