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Tips Windows 10

Opslaglocatie ‘kopiëren naar’

Muis aanwijzer instellen

Selectievakjes verkenner



Muiswijzer instellen
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Ga naar Windows instellingen                   en kies ‘Toegangkelijkheid’



Muiswijzer instellen
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Kies ‘Muis’ en maak dan de gewenste instelling 



Opslaglocatie ‘Kopiëren naar’
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Zo ziet het nu uit.    Géén opslaglocatie te zien!

er staat géén

hardeschijf in de lijst



Opslaglocatie ‘Kopiëren naar’
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Om een externe schijf toe te voegen voer de 6 stappen uit

1e open ‘Deze pc’ en selecteer in het rechterscherm de betreffende schijf Data 1  (als voorbeeld) 

2e klik dan op rechtermuis knop om een snelkoppeling te maken

3e klik op Ja  (snelkoppeling staat nu op het bureaublad)

4e type in adresbalk van de windows verkenner de opdracht  shell:sendto

5e de map ’C:\Gebruikers\pc-naam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo

wordt geopend

6e verplaats de snelkoppeling van het bureaublad met knippen en plakken naar deze map



Opslaglocatie ‘Kopiëren naar’
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Resultaat is nu dat de opslaglocatie wél te zien is



Selectievakjes in windows verkenner
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Om selectievakjes in te schakelen open windows verkenner

Klik op tabblad Beeld

Vink aan



APPS
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Apps

Vertaler in Edge

Pdf tools online

Pdf maken offline



Vertaler in Edge
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zoek in de Store op translator for microsoft edge en installeer



Vertaler in Edge
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Na installatie en opnieuw opstarten van Edge is afbeelding translator zichtbaar



Pdf tools online 
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zoek in de Store op pdf24 tools



Pdf tools online
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Pdf maken offline
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http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable



Pdf maken offline met een bestand
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Pdf maken offline vanuit mail
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mail



Pdf maken offline vanuit word
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word



Pdf offline opslaan
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Tips Word
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Tips Word

Document in - uitvouwen

Startscherm uitschakelen



Tip document in - uitvouwen
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Voor tekst invouwen of uitvouwen voer de 5 stappen uit

1e selecteer de kopregel van een stuk tekst

2e zorg dat je in het tabblad ‘Start’ staat

3e klik op ‘AaBbCc’ Kop 1  bij onderdeel Stijlen

4e nu komt er een pijltje voor de kopregel

5e klikt op pijltje voor tekst invouwen of

uitvouwen



Tip document in - uitvouwen
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Meer mogelijkheden voor invouwen of uitvouwen

1e klik met rechtermuis knop op de kopregel

2e kies Uitvouwen of samenvouwen

3e maak keuze uit de drie mogelijkheden

1e klik op pijltje in onderdeel Alinea

2e vink aan Standaard samengevouwen

3e nu wordt het document als

samengevouwen opgeslagen



Tip startscherm uitschakelen
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Om startscherm in Word uit te schakelen voer de 4 stappen uit

1e ga naar Bestand

2e kies Opties

3e kies Algemeen

4e vink uit

Dit is van toepassing op alle MicroSoft programma’s



Start.me
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Start.me
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Start.me voorbeeld
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Start.me  voorbeeld CPC
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Start.me  voorbeeld cpc
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Bedankt voor uw aandacht


