Nieuwsbrief
Jaargang 11 nr. 8
november 2017

Thema in CultuurSpoor
Windows 10

Internetcafé
CultuurSpoor(Bibliotheek)

(verschillen W7 en W8)

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur
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Ook in deze nieuwsbrief:
*

Tips & Trucs

Laptop verantwoord en veilig wegdoen

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

Thema’s en voordrachten.

6 novemberber 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)

Themaochtend Windows 10 (verschillen W7 en W8)
Windows 10, de jongste telg uit het Microsoft Windows kamp, is uiteraard weer anders dan alle
voorgangers. En daar zal tijdens de themaochtend aandacht aan besteed worden.
Aan bod komen: Startmenu, Bureaublad, Verkenner, De nieuwe Browser “Edge”, Accounts, Mail,
Agenda en Personen.
Geen van de onderwerpen kan uiteraard uitputtend besproken worden en alleen aan het einde,
indien er nog tijd over is, kunnen eventuele vragen beantwoord worden.
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

Tips & Trucs nu ook op
Seniorwebbest.nl
Nieuwsbrieven zijn ook te vinden op
onze website seniorwebbest.nl
De Tips & Trucs uit die nieuwsbrieven
zijn nu gemakkelijk bereikbaar.
Ga op de website naar het menu aan
de linkerzijde en kies Nieuwsbrief/
Tips&Trucs.
U ziet dan de Tips & Trucs in de vorm
van hyperlinks. Door hier op te
klikken wordt de nieuwsbrief geopend
waar de desbetreffende Tip in staat.

Tips en Trucs
Laptop wegdoen
Verantwoord en veilig
Laptop verantwoord en veilig wegdoen.
Je hebt net een nieuwe laptop gekocht. Immers je oude is al een aantal jaren in gebruik en
je wilt bijblijven. En Windows 10 werkt er niet zo lekker op als Windows 8.1 is je ervaring.
Wat te doen met je oude laptop? Meegeven met iemand die naar de kringloop gaat? Dat
kan. Of cadeau doen aan dat slimme neefje? Kan ook. Maar er staan van jou veel
gegevens op je oude laptop die je niet wilt delen met anderen. Dus leeg maken dat ding.
OK maar hoe doe je dat?

Snelle manier.
De snelste en veiligste manier is je oude laptop
naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug
te brengen. Open de Windows 10 instellingen en
kies Bijwerken en beveiliging/ Systeemherstel /
Aan de slag / Alles verwijderen.

Alternatieve manier van opschonen.
Het is niet mogelijk om jezelf als gebruiker ( met bijbehorende gegevens ) te verwijderen.
Daarvoor moet je met behulp van een nieuwe gebruiker die je tot Administrator
bombardeert, het door jou gebruikte account ( gebruiker) verwijderen.
Klik op Start en kijk naar de naam van de huidige gebruiker (dat ben jij ).
Maak nu een nieuwe gebruiker aan door naar Windows 10 instellingen te gaan.
Doe dat via Windows toets + I. Ga naar Accounts / Familie en andere gebruikers (of Gezin
en andere personen) / Iemand anders aan deze PC toevoegen.
Kies voor de optie om geen persoonlijke gegevens in te vullen (Ik beschik niet over de
aanmeldgegevens) en negeer eveneens het aanbod om een Microsoft-account aan te
maken (Gebruiker zonder Microsoftaccount toevoegen).
Geef een gebruikersnaam in, bijvoorbeeld computer.
Ga terug naar Familie en andere gebruikers (of Gezin en andere personen) en klik op de
gebruiker die je zonet hebt aangemaakt. Kies Accounttype wijzigen. Verander deze van
Standaardgebruiker naar Administrator.
Start nu de laptop opnieuw op en meld je aan als de nieuwe gebruiker. Ga nu opnieuw
naar Familie en andere gebruikers bij Windows 10 instellingen. Klik op de gebruiker die je
wilt wissen ( dat ben jij dus) en kies Verwijderen / Account en gegevens verwijderen.
Doe de laptop nu maar weg….
Nog even dit..
Nog gegevens op een aparte partitie?
Het is een goede gewoonte om data op een aparte partitie te
plaatsen. Zijn er problemen met Windows dan is die data
nog goed bereikbaar. Zorg dus dat ook je eventuele datapartitie leeggemaakt is.
Systeemherstel uitschakelen en herstelpunten
verwijderen.
Configuratiescherm\Systeem en
beveiliging\Systeem\Geavanceerde
systeeminstellingen\Systeembeveiliging\configureren

Uitgebreid artikel op Seniorweb.nl:
Computer veilig wegdoen ( Windows 10)
https://www.seniorweb.nl/artikel/computer-veilig-wegdoen-windows-10

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

