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Ook in deze nieuwsbrief:
*

Tips & Trucs

Contactpersonen in Mail Windows 10

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

Thema’s en voordrachten.

9 oktober 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)

Themaochtend Beheer Wachtwoorden
Het gebruik van wachtwoorden is helaas noodzakelijk als je het over computers en internet
hebt. Je kúnt ze niet vermijden als je online bankiert of je DIGID nodig is omdat je met de
Overheid communiceert. Maar liefst gemiddeld 22 wachtwoorden zouden we moeten
onthouden voor verschillende websites. En die moeten allemaal sterk èn uniek zijn!
Het zal je maar gebeuren dat je te boek komt te staan als wanbetaler door contracten die
met jouw gegevens zijn afgesloten. Zodat je geen hypotheek meer kunt afsluiten of de politie
aan de deur komt omdat er een gestolen auto op jouw naam staat.
Het zijn weliswaar extreme voorbeelden van identiteitsfraude die het gevolg kunnen zijn van
een te simpel wachtwoord.
Lange of ingewikkelde wachtwoorden met cijfers en leestekens zijn daarom nodig, maar wel
lastiger te onthouden. Dus zoiets als: agK?d7Fc3m%g9Q. En dat dan verschillend voor die
gemiddeld 22 verschillende websites! Dat is onhanteerbaar!
Hoe kun je er dan zo mee omgaan, dat je je wachtwoorden niet vergeet en ook niet
onmogelijke lettercombinaties hoeft in te tikken?
Er zijn verschillende manieren die behandeld worden. Voor uzelf kunt u daaruit kiezen wat
het beste bij ú past.

De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00.
U kunt zich aanmelden op de website van Cultuurspoor, info@cultuurspoorbest.nl / tel.372609
of aan de balie van de bieb.

Cursussen najaar 2017
Cursussen van 3(4) lessen
door SeniorWeb Best
Cursussen worden gegeven in
CultuurSpoor Best.
Elke les duurt twee uur, dus
meestal van 10.15—12.15
uur.
Er zijn 2 docenten en
maximaal 8 cursisten.Kosten
€40,— per cursus.

Inschrijven
Inschrijven via de website van CultuurSpoorBest.lerendoeje.nu/cursussen
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).
Meer informatie via info@seniorwebbest.nl
http://www.seniorwebbest.nl/ tab cursussen
http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/?pi=64&cat=2&sec=41
Afscheid Jo van Meurs
Onze docent Jo van Meurs is na vele jaren gestopt met zijn activiteiten van SeniorWeb Best.
Jo heeft besloten om samen met zijn vrouw nog verder te gaan genieten van al hun vrije tijd
en er regelmatig op uit te trekken.
Naast de inloop en het co-docentschap zorgde Jo voor de goede werking van onze
computers en van het netwerk waarvan onze computers deel uit maken.
Wij willen Jo van harte bedanken voor zijn bijdragen en hem nog een lang en gezond leven
toewensen.

Tips en Trucs
Windows 10 mail
Contactpersonen beheren met Outlook.com
Hoezo verwarrend?
Bij het versturen van uw mail met de de Windows 10 app Mail wordt gebruik gemaakt van
de emailadressen welke staan in de app Personen. Er zijn een aantal dingen die in deze
app niet mogelijk zijn. Zoals contacten exporteren om een lijstje of kopie te maken, of het
maken van groepen. Hiervoor dient u te gaan naar de website www.outlook.com

Contacten exporteren uit Personen van Windows 10
Ga naar Outlook.com en log in met uw gegevens. Dit zijn dezelfde
gegevens als van uw microsoft account.
Klik linksboven op het vierkant met de kleine vierkantjes.
Klik op Personen.
Klik in het menu onder de blauwe/zwarte balk op Beheren.
Klik daarna op Contactpersonen exporteren.
Kies Alle contactpersonen
Klik bovenaan op Exporteren
Sla het bestand op, zodat u het weer terug kunt vinden.

De contactpersonen zijn nu opgeslagen in het bestand contactpersonen.csv op het
bureaublad.
Het is niet echt fijn leesbaar. Open het maar met het programma kladblok.
Het is beter leesbaar in een spreadsheet programma als Excell.
Op onderstaande website staat duidelijk beschreven hoe dat werkt.
https://www.vlinderss.nl/blog/van-csv-naar-excel/

Groep maken in Personen van Windows 10
Ga naar Outlook.com en log in met uw gegevens. Dit zijn dezelfde gegevens als van uw
microsoft account.
Klik linksboven op het vierkant met de kleine vierkantjes.
Klik op Personen.
Klik in het menu onder de blauwe/zwarte balk op Nieuw
Klik dan op Lijst met contactpersonen. Een groep wordt hier lijst genoemd.
Vul een lijstnaam in. Onder deze lijstnaam kun je een aantal contactpersonen toevoegen.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
aangeboden door
Seniorweb Best
en wordt maandelijks verspreid per
email onder geregistreerde
bezoekers en cursisten.
Seniorweb is een lokaal leercentrum
aangesloten bij Seniorweb
Nederland
Reacties:
nieuwsbriefswb@gmail.com
Lokale website:
seniorwebbest.nl
Landelijke website:
www.seniorweb.nl

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.

