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Tips & trucs Schijfopruiming en Backuppen onder Windows 10

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf

Thema’s en voordrachten.
6 maart 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)

Themaochtend Word en Excel van Office
Na een korte inleidende presentatie worden aan de hand van wat voorbeelden met
Word en Excel wat tips en trucs aangereikt om op een makkelijke manier met deze
2 applicaties uit de voeten te kunnen.
Het menu-lint wordt van beide toepassingen niet in volle omvang doorgenomen,
maar de meest gebruikelijk zaken hieruit komen wel aan de orde.
Specifieke vragen betreffende deze twee kunnen zo mogelijk ook beantwoord
worden.
U mag zo binnen lopen, maar wilt u verzekerd zijn van een plaats? Meld u dan aan bij
CultuurSpoor: info@cultuurspoorbest.nl / tel.372609 of aan de balie. De kosten bedragen 5
euro per persoon.

22 maart 13.30 – 16.00 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)

Tablet Café

Op woensdag 22 maart organiseert Cultuurspoor Best weer een Tabletcafé.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u informatie uitwisselen, vragen stellen
en ervaringen delen. Tabletgebruikers zijn welkom om de beste apps, tips, trucs en
ervaringen met anderen te delen. Voor wie niet in het bezit is van een tablet is het
tabletcafé de manier om er eens mee kennis te maken.
Het tabletcafé is zowel voor Ipad- als Android-gebruikers bedoeld.
Gratis inloop
Deze gratis inloopmiddag is een gezellig samenzijn voor deskundigen en leken. Kom langs
en laat u verrassen: enthousiaste tabletgebruikers leren u graag wat handigheidjes. Bent u
zelf handig met een tablet en wilt u uw kennis delen, kom dan ook langs. Het kopje koffie
of thee staat voor u klaar! Net als in een regulier café kan iedereen gewoon binnenlopen en
is er wat te drinken.

Cursussen voorjaar 2017
De laatste cursussen van het voorjaar starten op 7 en 8 maart als er voldoende
inschrijvingen zijn:
Werken met de i-Pad dinsdag 7 maart om 10:15
Werken met de e-overheid woensdag 8 maart om 10:15
Inschrijven
Inschrijven via de website van
CultuurSpoorBest.lerendoeje.nu/cursussen
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).
Meer informatie via info@seniorw ebbest.nl
http://www.seniorwebbest.nl/ tab cursussen
http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/?
pi=64&cat=2&sec=41

Cursussen van 3(4) lessen
door SeniorWeb Best
Cursussen worden gegeven in
CultuurSpoor Best.
Elke les duurt twee uur,
van 10.15—12.15 uur
Er zijn 2 docenten en
maximaal 8 cursisten.
Kosten €40,— per cursus.
(Werken met e-overheid €20)

Tips en Trucs
Bestanden verwijderen onder Windows 10
Schijfopruiming van oude en overbodige bestanden
Bij een computer die is voorzien van W 10 is het
belangrijk regelmatig de harde schijf op te schonen.
Dat doe je gemakkelijk met Schijfopruiming. Volg de
onderstaande stappen en je hebt grote kans dat jouw
computer of laptop beter functioneert.
1 Druk op de toetsencombinatie [Windows]+ E en
klik rechts ( klik op rechter muisknop) op de harde
schijf waarop W 10 is geïnstalleerd ( vaak de Cschijf).
2. Kies in het menu voor Eigenschappen
3. Kies op het tabblad Algemeen voor
Schijfopruiming
4. W 10 berekent hoeveel ruimte er kan worden
opgeschoond. Klik na die berekening, op het knopje
Systeembestanden opschonen
5. Opnieuw wordt aangegeven hoeveel schijfruimte
er kan worden vrijgemaakt
6. Zet in het kader Te verwijderen bestanden een
vinkje bij de bestanden die verwijderd moeten
worden. Hier staat b.v. Prullenbak aangegeven en
deze kan altijd aangevinkt worden in principe
7. Klik op OK en bevestig de keuze

Backup maken onder Windows 10
Bestandsgeschiedenis voor het backuppen van bestanden
Windows 10 stelt de gebruiker in staat automatisch van bestanden en mappen een backup
te maken met behulp van Bestandsgeschiedenis. Automatisch worden dan in de door de
gebruiker opgegeven bestanden en mappen voorgedane veranderingen vastgelegd. De
gebruiker kan dat ook zelf doen wanneer hij/zij dat wil of er aan denkt. Hierbij een korte
gids.
Windows 10 verwacht dat de reserve kopieën van bestanden en mappen, kunnen worden
geplaatst op een extern medium, wat inhoudt dat er een externe harde schijf op de
computer of laptop aangesloten is. Of een USB geheugenstick met een passende capaciteit
in GB's.
Om Bestandsgeschiedenis te activeren klik je op de Startknop links onder en kies je voor
Instellingen ( vaak naar beneden scrollen). In het scherm kies je voor Bijwerken en
beveiligen, onderaan.
Kies voor Backup om naar de Ga naar Backup maken en terugzetten (Windows 7) te gaan.
Klik onderaan op Bestandsgeschiedenis.
Geef nu een lokatie op waar de backuppen naar toe moeten.
Klik op Een station toevoegen om Windows 10 te laten zoeken naar aangesloten externe
schijven of USB geheugensticks. Wat enkele jaren geleden veel werd gedaan was het
installeren van een extra harde schijf in de computer. Hierop kwamen dan de reserve
bestanden en mappen. Door de komst van de laptop is dat wat lastiger geworden en is het
gebruik van een extern medium (schijf) eigenlijk gewoon standaard.
Klik dus op Een station toevoegen en Windows 10 gaat zoeken naar aangesloten externe
lokaties ( schijven). Er wordt een overzicht van de aangesloten externe schijven gegeven.
Kies daar de schijf uit waarop de backuppen terecht moeten komen. De schakelaar die
zichtbaar is gaat automatisch op Aan. Klik op deze knop zodat Uit wordt getoond.
Keer terug naar Bijwerken en beveiligen / Backup.
Klik op Meer opties en het scherm Backupopties verschijnt. Onder Backup maken van deze
mappen kunnen mappen worden toegevoegd of verwijderd.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
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aangesloten bij Seniorweb
Nederland
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nieuwsbriefswb@gmail.com
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seniorwebbest.nl
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Internetcafé voor senioren.
Internetcafé in CultuurSpoor (de bibliotheek)
Iedere dinsdagmiddag en vrijdagmiddag
van 13.30 – 16.00 uur w orden de senioren uit
Best in de gelegenheid gesteld om hulp en informatie te
krijgen op computergebied. Tablets zijn ook computers.
Ook kan indien gewenst ondersteuning voor een
verantwoorde aankoop van een computer of
aanvullende apparatuur, worden verkregen.
De hulp en toegang is gratis.

Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com

1 februari 10.00 – 12.00 uur in CultuurSpoor (Bibliotheek)

Thema Onderhoud PC / laptop en tablet
Is uw pc traag? Krijgt u rare foutmeldingen? Een onderhoudsbeurt doet wonderen. Haal de bezem
erbij en schoon uw computer/ laptop of tablet op.
Weet u nog niet zo veel van onderhoud op de pc, laptop of uw tablet?
De basis informatie hoe u deze apparaten optimaal houdt krijgt u in deze thema bijeenkomst
aangereikt.
De kosten voor de themamorgen bedragen € 5,— p.p.
Vanwege ruimte voor maximaal 20 personen: aanmelden middels e-mail
telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie.

