Senioren Computer Club Zuidoost
Secretariaat Liendenhof 146
1108 HH Amsterdam
www.computerclubzuidoost.nl
info@computerclubzuidoost.nl
penningmeester@computerclubzuidoost.nl
ledenad1@upcmail.nl

Nieuwsbrief 2018 - 2
Andere invulling vrijdagmiddag

D

e vrijdagmiddag is al tijden de minst bezochte middag van de week wat betreft de
openstelling van het computerlokaal. Er zijn weinig vaste vrijdagmiddagbezoekers en
degenen die er zijn, nemen deze zomer een welverdiende langdurige vakantie. Dit heeft
het bestuur geïnspireerd tot een andere invulling van deze middag.
Voortaan is de vrijdagmiddag alleen open op afspraak. Deze afspraak kan gemaakt worden met
de vaste vrijdagmiddagbegeleider, Willy van Wely, of via het secretariaat. Naast een reguliere
openstelling op afspraak wordt de vrijdagmiddag gereserveerd voor cursussen. Dit kunnen
groepscursussen zijn, zoals met de cursus Windows 10 of de cursus iPad gedaan is, of
individuele cursussen. Dit laatste is geheel nieuw. Het is de bedoeling dat op zo’n middag zaken
aan de orde komen waarvoor bij de reguliere opening geen tijd voor is, of waarvoor op korte
termijn geen groepscursus georganiseerd zal worden. Bij een individuele cursus zal er geen
andere activiteit in het lokaal plaatsvinden.
De kosten voor de individuele cursus bedragen € 4,50 per uur, met een maximum van € 9,00.
De kosten voor een groepscursus worden per cursus vastgesteld. Een cursus is ook toegankelijk
voor anderen dan de leden van de Computerclub. Bij een groepscursus is de prijs voor een lid
doorgaans lager dan voor een niet-lid.
Een en ander is nog nieuw en moet nog uitkristalliseren. Het kan dan ook zijn dat de hier
beschreven regeling nog aangepast zal worden. Daarover zal dan op deze plaats weer bericht
worden.

Gevolgen nieuwe privacy-wet (AVG)

J

e ziet en hoort het momenteel overal: op 25 mei 2018 gaat een nieuwe privacy-wet in.
Grote instellingen moeten heel wat overhoop halen om aan deze wet te kunnen voldoen.
Het bestuur heeft bekeken wat dit voor de club betekent en is tot de conclusie gekomen
dat er maar heel weinig hoeft te veranderen.
De club legt slechts enkele persoonsgegevens vast: naam, voorletter of voornaam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, datum ingang lidmaatschap, IBAN. Daarnaast wordt bijgehouden of een lid de computerruimte bezocht heeft en of de contributie betaald is. Bij het volgen
van een cursus wordt dit ook vastgelegd. Van bestuursleden worden bij de Kamer van Koophandel enkele extra gegevens vastgelegd.
De gegevens worden gebruikt om leden uit te nodigen voor de ledenvergadering, het toesturen
van een Nieuwsbrief en voor incidentele zaken, bijvoorbeeld om te melden tot de computerruimte onverwacht niet toegankelijk is. De club geeft geen persoonsgegevens aan derden. Al
het gebruik van de genoemde gegevens wordt gedaan door het bestuur en de ledenadministrateur.
Het nieuwe is dat bij het maken van foto’s expliciet toestemming gevraagd zal worden.
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Foto’s van iPad naar PC met Windows 10

A

pple heeft met zijn iPhone en iPad mooie producten op de markt gezet. Maar het is
jammer dat het zulke afgesloten producten zijn zodat samenwerking met een pc niet
altijd mogelijk is. Zo is het bv niet zondermeer mogelijk om foto’s van je Appletoestel
over te zetten naar je pc. Het overbekende usb-kabeltje weet niet altijd raad met de iPhone of
iPad.
Microsoft heeft daar een oplossing voor gevonden middels een app. De app heet Photos
Companion en is nog een proefversie; daarom is deze alleen nog in het Engels beschikbaar.
Voorwaarden voor het goed functioneren van de foto overdracht middels deze app zijn:
• De iPad en de pc moeten beide op hetzelfde WiFi netwerk aangesloten zijn.
• Op je iPad moet minstens iOS 10.2 geïnstalleerd zijn.
• De oplossing werkt alleen voor gebruikers van Windows 10, voorzien van de laatste
updates: versie 1709 maar liefst versie 1803.
De beschrijving hieronder is voor een iPad maar voor een iPhone geldt dezelfde procedure.
Voor deze beschrijving geldt:
Zwarte tekst betreft te doen of te zien op het pc scherm
Rode, cursieve tekst betreft te doen of te zien op het iPad scherm
Op je iPad doe je het volgende:
Open de App store.
Tik rechtsonder in het scherm op zoek.
Tik in de zoekbalk, midden-boven de volledige naam van de App ‘Microsoft Photos Companion’.
Tik op de Zoek knop.
Tik in het volgende venster op open.
Tik op het wolkje.
Wacht tot de app binnengehaald is.
Tik dan op open.
-a- Op de pc, in Windows 10:
Open het Menu met een klik op het Windows-icoon linksonder
Open de app Foto’s.
Klik op de drie puntjes ... rechtsboven in het Foto’s-venster en vervolgens op instellingen. Scrol
dan naar de functie Preview en zorg dat deze op aan staat. Sluit dan de app Foto’s en open deze
opnieuw.
Je pc heeft nu de juiste instellingen om foto’s te ontvangen van je mobiel via wifi.
Dit hoef je maar éénmaal te doen!

-b- Klik rechtsboven in het Foto’s venster op Importeren en vervolgens op Van mobiel via
Wifi (deze keuze is toegevoegd door de handelingen in het kader hierboven).
Er verschijnt dan een QR code op het scherm.
Deze QR code moet met je iPad gefotografeerd worden. Eigenlijk niet echt fotograferen maar je
moet wel op de QR code op het scherm van je pc richten. Daarmee wordt de verbinding tussen
iPad en Pc bewerkstelligd.
Je iPad vraagt dan om toegang tot je foto’s. Tik op OK en al je iPad foto’s komen in de vorm van
miniatuurtjes op het scherm. Selecteer (tik op) de over te brengen foto’s en tik op Done.
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Op je iPad scherm zie je dan in het midden een dunne horizontale balk die de voortgang per foto
weergeeft.
Op je pc scherm verdwijnt de QR code om plaats te maken voor de overgebrachte foto’s. Die
zijn trouwens, samen met de al aanwezige foto’s, geordend naar de datum waarop ze gemaakt
zijn. Het is daarom mogelijk, als het al een oudere foto is, dat die niet direct te zien is. Met de
schuifbalk rechts in het scherm kun je in de tijd navigeren, totdat de nieuw overgebrachte
foto(‘s) tevoorschijn komt (komen).
Indien nodig kun je vervolgens met kopiëren en plakken de foto’s naar een andere map
verplaatsen.
Wil je meer foto’s importeren tik dan op je iPad op Send more en volg opnieuw de procedure
vanaf -b-.
Wil je later meer foto’s importeren dan moet de app op je iPad weer geopend worden. Ga dan
verder volgens -a- waarbij de handelingen in het kader nu overgeslagen kunnen worden.
Kees Somers

Android cursus

D

oor achterstanden in de bestuurswerkzaamheden zal het niet lukken de eerstvolgende
cursus, gewijd aan het Android-besturingssysteem, voor de zomer te organiseren. In de
zomer zijn de docenten niet beschikbaar, zodat deze cursus op zijn vroegst in september gegeven zal kunnen worden. Er zal ook echt geprobeerd worden het niet later te laten
worden. Nadere berichten in de volgende Nieuwsbrief, zij het een reguliere editie, zij het een
extra uitgave, speciaal voor de cursus.

Contributiebetaling

N

a de oproep in de vorige Nieuwsbrief en na het versturen van acceptgiro’s hebben de
meeste leden hun contributie voor 2018 voldaan. Er is echter nog steeds een
substantiële groep die nog niet betaald heeft. Zij zullen door het bestuur persoonlijk
benaderd worden. Blijft betaling dan nog uit, dan zal moeten worden overgegaan tot het
schrappen van het lidmaatschap.

Viering 20-jarig jubileum

I

n september 2019 is het twintig jaar geleden dat de Senioren Computer Club Zuidoost werd
opgericht. Dit vierde lustrum willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Over de wijze
waarop dit gevierd zal worden, willen we vooral de leden aan het woord laten. Het zijn
tenslotte de leden die de club overeind houden. Hierbij dus de oproep uw wensen en ideeën
kenbaar te maken aan de secretaris, Paul Dudink. E-mail: info@computerclubzuidoost.nl,
telefoon 697 1108.
Tevens hierbij een oproep aan eenieder die wil helpen met de organisatie van de jubileumviering dit kenbaar te maken bij de secretaris. Het feestcomité kan alle hulp gebruiken, het is
tenslotte allemaal liefdewerk oud papier, en er zijn ook genoeg andere zaken die om aandacht
vragen. Het lijkt vroeg dag om met een en ander te beginnen, maar sommige zaken moeten nu
eenmaal lang van tevoren vastgelegd worden.
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Financiën 2017

O

p de Algemene Ledenvergadering kon nog geen volledig financieel verslag over 2017
gepresenteerd worden. Besloten is dat de kascommissie zodra het financieel verslag
gereed is, dit verslag beoordeelt en bepaalt of er een aparte ALV bijeengeroepen moet
worden: vindt de kascommissie geen onregelmatigheden en komt zij met het advies het
bestuur decharge te geven, dan hoeft er geen extra ALV te komen.
Op het moment dat dit geschreven wordt, is het financieel verslag zo goed als af. Een
deskundige boekhouder zal er nog een blik op werpen, waarna het aan de kascommissie overhandigd wordt. Het besluit van de kascommissie zal in de volgende Nieuwsbrief bekend
gemaakt worden.

Het maken en terugzetten van backups, deel twee

I

n de vorige Nieuwsbrief, 2018-1, is aangekondigd dat in deze Nieuwsbrief besproken zal
worden op welke wijze de computers in het computerlokaal teruggezet worden naar de
situatie zoals die was aan het begin van de middag.
De harde schijf in een computer is meestal ingedeeld in een aantal partities. Enkele van deze
partities zijn in Windows benaderbaar en zijn in de Verkenner te herkennen aan de letters,
meestal beginnend bij C:\. Vaak wordt zo’n partitie aangeduid als een station. Ook andere
apparaten als een DVD-speler krijgen in Windows een stationsletter. In het verleden duidden
de letters A:\ en B:\ de stations van de floppydrives aan.
Op elke PC in de computerruimte is een aparte partitie aangemaakt waarop een zogenaamde
image staat. Deze image is aangemaakt met een speciaal backupprogramma, in ons geval
Ghost. De partitie waarop de image staat is bij normaal gebruik van Windows niet toegankelijk.
Wat de begeleider doet na afloop van een middagsessie is het inleggen van een speciale CD, de
Ghost-CD, en het daarna opnieuw opstarten van de computer. De computer start dan van de
CD op en voert dan een script uit dat op de CD staat. In dat script staat dat de inhoud van de
C:\-partitie (in het spraakgebruik meestal ietwat slordig aangeduid als C:\-schijf) opnieuw
aangemaakt moet worden vanaf het image op de speciale partitie op de harde schijf van de
computer. Na ongeveer een kwartier is de C:\-partitie dan weer in de oude toestand hersteld.
Op de C:\-partie weggeschreven bestanden zijn verdwenen, updates op Windows zijn weer
teruggedraaid, eventuele besmetting met een virus is weer ongedaan gemaakt.
Eigenlijk is dit een tamelijk apart gebruik van een backupprogramma. Normaal maak je heel
vaak een backup, die je dan hopelijk maar heel weinig, liefst nooit, hoeft terug te zetten. Hier
wordt incidenteel een backup gemaakt (de image), die dan heel vaak terug wordt gezet. Ook
opmerkenswaardig is dat de backup op dezelfde schijf staat als het origineel. Dat houdt in dat
als de harde schijf kapotgaat, ook de backup niet meer voorhanden is. In een normale situatie is
dat desastreus, maar ins ons geval is dat niet zo erg. Er staan geen gegevens op de schijf en alle
programma’s zijn opnieuw te installeren.
Het hierboven beschreven gebeuren is een illustratie van het feit dat het inrichten van een
backup helemaal afhangt van de specifieke gebruik van de computer. En ook dat bij het maken
van een backup op zijn minst nagedacht moet worden hoe de backup teruggezet moet worden.
Vaak zal daarbij iets extra’s gemaakt moeten worden om de computer bij voorkomend geval
vanaf op te starten. In het geval hier is dat de Ghost-CD.
Hopelijk zullen deze en eventuele andere beschouwingen leiden tot een cursus Backup. Op de
Algemene Ledenvergadering bleek dat voor zo’n cursus een behoorlijke belangstelling bestaat.
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