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Inleiding

Met Windows 8 zet Microsoft een nieuwe standaard neer in de bediening van
de personal computer. Daarnaast is Windows 8 ook beschikbaar voor tablets
en heeft Windows 8 eenzelfde uiterlijk, look and feel, als de recente versies van
Windows Phone. Dit nieuwe uiterlijk is de meest in het oog springende verandering van Windows 8 ten opzichte van Windows 7.
Voor u als gebruiker moet het daarmee eenvoudiger worden om met de verschillende soorten apparaten – pc, tablet, telefoon – om te gaan, immers de
bediening is voor een groot deel identiek.
Naast een aantal nieuwe zaken heeft Windows 8 natuurlijk ook de verbeteringen die met Windows 7 in gang zijn gezet, verder uitgebouwd. Zo is het relatief eenvoudig om extra apparatuur aan te sluiten op uw computer. Denk
hierbij onder andere aan uw digitale camera, extra opslagruimte, de printer
enzovoort.
Windows 8 sluit in hoge mate aan bij de trend om meer en meer online (via
internet) te doen. Zo is er standaard voorzien in een chatprogramma, een
e-mailprogramma en online-opslag middels Microsoft SkyDrive. Mede vanwege deze integratie met internet is in dit boek een hoofdstuk over internet
opgenomen.
Bij het schrijven van dit boek is gebruikgemaakt van de Nederlandstalige versie Windows 8 Pro. Gezien de lopende upgrade-actie van Microsoft kan verwacht worden dat dit een veelgebruikte versie zal worden. U vindt er veel
afbeeldingen in, voor een grotere herkenbaarheid tijdens het lezen. Gebruikt
u een andere editie dan kunnen er uiteraard (kleine) verschillen zijn met dit
boek. Bovendien komt Windows steeds met updates die ervoor kunnen zorgen
dat bepaalde opties na het schrijven van dit boek gewijzigd zijn.

Voor wie is dit boek bedoeld
De basiscursus Windows 8 is bedoeld voor mensen die snel de basisbeginselen
van het werken met Windows 8 op hun pc onder de knie willen krijgen. Hierbij
richt het boek zich met name op de particuliere (thuis) gebruiker. Op basis van
de met dit boek verkregen basiskennis zult u waarschijnlijk sneller en soepeler
leren omgaan met de programma’s die u op uw computer wilt gaan gebruiken.
Hoewel het boek zich beperkt tot Windows 8 op de pc is het te verwachten dat
het merendeel van de inhoud ook van toepassing zal zijn op tablets die gebruikmaken van Windows 8. De eerste tablets met Windows 8 worden kort na
het uitkomen van Windows 8 op de Nederlandse markt verwacht.
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Ik neem aan dat veel lezers van dit boek al meer of minder ervaring hebben
in het werken met computers in het algemeen en Windows-computers in het
bijzonder. Het werken met vensters, pictogrammen en muis is niet wezenlijk
anders dan bij de introductie van Windows 3 in 1990. Wel is de in Ofﬁce 2007
geïntroduceerde bediening met het lint (ribbon) op veel plaatsen doorgevoerd.

Het gebruik van dit boek
De oefeningen in dit boek zijn bedoeld om duidelijkheid te geven en handigheid te krijgen in de ervóór behandelde theorie. Het is niet noodzakelijk om de
oefeningen uit te voeren, maar u zult de theorie er wel beter door begrijpen en
kunnen onthouden.
Hoewel u in Windows opdrachten op veel verschillende manieren kunt uitvoeren, is er in dit boek voor gekozen om de meest algemene manier uit te
leggen. Soms staat er nog een extra manier die in bepaalde situaties handiger
of sneller kan zijn.
Namen van knoppen, schermonderdelen, opties, dialoogvensters en knoppen
worden in dit lettertype weergegeven.
Toetsen die ingedrukt moeten worden staan aangegeven met de gebruikelijke naam, zoals Enter of Tab of Esc. Ze worden in de tekst weergegeven in dit
lettertype. Als er twee toetsen tegelijk ingedrukt moeten worden is dat aangegeven met een plusteken ertussen. U moet dus bij Ctrl+b de Ctrl-toets indrukken en ingedrukt houden terwijl u daarna op de b drukt. Vervolgens laat
u beide toetsen los.
Tekst die u ergens in moet typen, wordt weergegeven in dit lettertype.
Gebruik eventueel de studiewijzer om te bepalen hoe u dit boek het beste kunt
gebruiken.

Indeling van dit boek
1. Introductie
In dit hoofdstuk wordt kort uitgelegd wat u wel en niet van Windows kunt verwachten. Verder is aangegeven wat er nieuw, gewijzigd en verdwenen is vergeleken met de vorige Windows 7. Ten slotte een korte inleiding in de nieuwe
interfaces.
2. Dagelijks gebruik
Hier wordt het starten en afsluiten van de pc uitgelegd en het aanmelden. U
vindt hier ook de basistechnieken voor het werken met muis en toetsenbord.
Daarna ziet u hoe u toepassingen start en met sneltoetsen kunt werken.
Het hoofdstuk eindigt met pc-instellingen die u kunt wijzigen, hoewel u dit
waarschijnlijk niet dagelijks zult doen.
3. De nieuwe Windows 8 interface
Het Start-scherm is de basis voor het werken met de nieuwe Windows. Het
Start-scherm verschijnt als eerste na het aanmelden. In dit hoofdstuk staat
wat u ermee kunt, hoe u het kunt aanpassen aan uw wensen en hoe u apps
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kunt aanschaffen en installeren. Tevens worden het nieuwe Charm-menu en
de Takenlijst uitgelegd.
4. Bureaublad-interface
Deze van eerdere versies bekende interface is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Gebruikers van eerdere versies van Windows zullen veel herkennen. De
technieken voor het werken met vensters en de Taakbalk worden uitgelegd.
Verder natuurlijk hoe u dit onderdeel kunt aanpassen aan uw persoonlijke
voorkeuren.
5. Bestanden beheren
Werkend met uw computer maakt u bestanden. Die moet u natuurlijk kunnen
beheren. Hier vindt u hoe u bestanden kunt ordenen in mappen, kunt verplaatsen, kopiëren, hernoemen, verwijderen, comprimeren en kunt zoeken.
Aan de orde komen ook de bibliotheken.
6. Windows en internet
Er zijn nu nog meer Windows-functies die gebruikmaken van internet. Internet
is immers niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In dit hoofdstuk
gaan we dieper in op het internetgebruik en de integratie met Windows 8.
7. Beheer van de computer
Voor het onderhoud van uw pc en om instellingen te wijzigen zijn er verschillende ingangen. In dit hoofdstuk worden vooral vanuit het Conﬁguratiescherm
veel instellingen behandeld.
Bijlage: Installatie
Wanneer u een nieuwe pc koopt moet Windows waarschijnlijk nog op uw
computer gezet worden. Dat komt hier aan de orde. Ook als u een nieuwe versie op uw pc wilt zetten kunt u dit hoofdstuk gebruiken. Diverse instellingen
die tijdens de installatie aan de orde komen worden uitgelegd.
Bijlage: Terminologie (Nederlands en Engels)
In dit boek is uitgegaan van de Nederlandstalige Windows. Daarom worden in
het boek ook de Nederlandse termen gebruikt. In het dagelijkse leven worden
echter ook veel Engelse termen gebruikt. Hier vindt u een vertaallijst.

Studiewijzer
Hier enkele suggesties voor het gebruik van dit boek.
x Lezers die nog weinig of geen Windows-ervaring hebben.
Ervan uitgaand dat Windows al op uw pc is geïnstalleerd, begint u met
hoofdstuk 2, waarin staat hoe u de computer start en u aanmeldt.
Het in dit hoofdstuk behandelde wijzigen van de pc-instellingen kunt u
in eerste instantie overslaan en later nog eens bekijken. Ga daarna verder
met de volgende hoofdstukken en doe vooral ook de oefeningen die na de
theorie staan. Daarna moet u er gewoon mee gaan werken om het echt in
de vingers te krijgen.
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x

x

Lezers die al ervaring hebben met een eerdere versie van Windows.
In hoofdstuk 1 kunt u zien waar de verschillen zitten met de vorige versie
van Windows. Hoofdstuk 3 met de nieuwe interface is voor u van belang,
omdat die helemaal nieuw is. Hoofdstuk 4 met de Bureaublad-interface
zal weinig nieuws bieden en bekend voorkomen. Ook hoofdstuk 5 Bestanden beheren is vrijwel identiek, al maakt u hier kennis met de nieuwe bediening met het lint.
Lezers die belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp.
Bekijk de inhoudsopgave of de uitgebreide index en lees die onderdelen
waarover u meer wilt weten.

Tot slot
Bij sommige oefeningen in dit boek worden bestanden gebruikt die u kunt
downloaden van de website van de uitgever van dit boek, Academic Service.
Ga hiervoor in uw webbrowser naar de downloadpagina op de website van
Academic Service, http://www.academicservice.nl.
Dit boek is geschreven met een van de eerste versies van Windows 8. De verwachting is dat er na enkele updates nog wel het een en ander gewijzigd zal
worden. Mochten bepaalde onderwerpen in dit boek daardoor sterk verouderen, dan zult u op genoemde website aanvullingen op dit boek vinden.

1 Introductie Windows 8
Dit hoofdstuk begint met een korte uitleg wat Windows is. Wat kunt u ervan verwachten en wat juist niet? Daarnaast wordt de vergelijking gemaakt met de vorige Windows-versie, Windows 7. U leest wat er nieuw en gewijzigd is en wat er
verdwenen is vergeleken met die versie. Verder nog een overzicht van de interfaces en de menu’s die u in Windows 8 tegenkomt. Het hoofdstuk eindigt met een
overzicht van de vingerbewegingen die u op een touchscreen kunt gebruiken.

1.1

Rol van Windows: besturingssysteem
Windows 8 is een computerbesturingssysteem. Het besturingssysteem van de
computer maakt het mogelijk dat andere programma’s op uw computer kunnen werken. Bij het starten van uw computer worden een aantal processen
doorlopen. Deze processen zijn onderdeel van het bios (Basic Input Output
System) of de nieuwere uefi (Uniﬁed Extensible Firmware Interface).
De laatste stap in deze processen is het laden van het besturingssysteem.
Het besturingssysteem zorgt ervoor dat programma’s gebruik kunnen maken
van systeembronnen, zoals het werkgeheugen, het toetsenbord, de muis, het
beeldscherm, de processor, enzovoort.
Hoewel Windows 8, net als de meeste besturingssystemen, een aantal programma’s meelevert, blijft de hoofdtaak van het besturingssysteem het effectief en stabiel laten samenwerken van de verschillende componenten van uw
computer.

1.1.1

Wat kunt u van Windows 8 verwachten?
Zoals hierboven al is aangegeven is Windows 8 een besturingssysteem. Er wordt
standaard een aantal programma’s meegeleverd, maar over het algemeen is
de functionaliteit daarvan beperkt. Als besturingssysteem bevat Windows 8
natuurlijk een uitgebreide hulpset om uw systeem te conﬁgureren. Ook het
bestandsbeheer is in het systeem voorzien, evenals het beheer van gebruikersaccounts en de daaraan gekoppelde toegang tot de computer. Daarnaast komt
Windows 8 met een set toepassingen, onderverdeeld in apps en programma’s.
Apps zijn inmiddels heel gebruikelijk op mobiele telefoons en bijvoorbeeld
de iPad. Met een telefoon kunt u uiteraard bellen en vaak heeft hij ook een
wekkerfunctie, maar met een app kunt u er extra functionaliteit aan toevoegen. Denk daarbij aan het plannen van een reis met het openbaar vervoer, het
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bekijken of er buien op komst zijn of ﬁles op de wegen en (op een tablet) het
lezen van een e-book. Apps schaft u aan via een speciale winkel hiervoor. Voor
Windows 8 is dat de Store. De prijzen zijn afhankelijk van de leverancier, maar
u kunt ook gratis apps aanschaffen.
Windows 8 levert standaard een aantal gratis apps. In dit boek worden niet alle
apps besproken, maar enkele basisvaardigheden voor het werken met apps
komen wel aan de orde.

Figuur 1.1 Overzicht van apps van Windows 8

Naast deze apps beschikt Windows 8 over een uitgebreide set van gereedschappen voor systeembeheer en enkele accessoires. Accessoires zijn eenvoudige programma’s voor bijvoorbeeld tekstverwerken, rekenen en tekenen.
Voor dit boek zullen we ook hier een doelgerichte selectie uit maken. Uiteraard
wordt ook uitgelegd hoe u ze kunt oproepen.

1.1.2

Wat kunt u niet verwachten
Windows 8 is bedoeld om programma’s te laten samenwerken. Hoewel in het
dagelijks spraakgebruik Windows vaak gelijkgesteld wordt aan sommige van
deze programma’s, vormen de echt professionele programma’s geen onderdeel van het besturingssysteem.
Zo bevat uw Windows 8 pc wel een programma om teksten mee te bewerken,
maar daarmee beschikt u nog niet over een professionele tekstverwerker zoals Microsoft Word. Windows 8 heeft ook mogelijkheden om foto’s te bekijken
en te bewerken, maar een echt fotoprogramma als Adobe Photoshop kan veel
meer.
Kortom, hoewel een besturingssysteem als Windows 8 een absolute noodzaak
is voor de computer om te kunnen werken, is het te verwachten dat u, na het
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starten van de computer, zo snel mogelijk het programma (ook toepassing of
applicatie genoemd) start waarmee u echt wilt gaan werken.

1.2

Wat is nieuw in Windows 8?
In deze paragraaf wordt even kort aangegeven wat gewijzigd is ten opzichte
van de vorige versie Windows 7. Aangegeven wordt wat er nieuw is of gewijzigd, maar ook wat er is verdwenen.
Windows 8 wordt geleverd in verschillende uitvoeringen:
•
Windows 8 en Windows 8 Pro. Deze versies zijn vooral bedoeld voor desktops en laptops.
De bediening zal vooral met een muis gedaan worden.
•
Windows 8 RT. Deze versie is bedoeld voor tablets die een touchscreen hebben en niet
bediend worden met een muis.
•
Windows 8 Enterprise. Vergelijkbaar met Windows 8 en Pro, maar dan voor bedrijven
die volumelicenties hebben.
Uiteraard zitten er verschillen in de uitvoeringen. Voor de onderwerpen in dit boek zijn de
onderlinge verschillen niet zo groot. Zoals in de inleiding is aangegeven is bij het maken van
dit boek Windows 8 Pro gebruikt.

1.2.1

Nieuw of gewijzigd
x

x

x

x

x

Gewijzigde accounts en inlogmogelijkheden. U kunt zich aanmelden met
twee soorten accounts: lokaal en Microsoft Account. Daarbij heeft u ook
verschillende wachtwoordmogelijkheden: een traditioneel wachtwoord,
een pincode en een afbeeldingswachtwoord. Meer hierover in paragraaf 2.3.2.2.
Nieuwe interfaces. Als u bent ingelogd komt u direct in een nieuw scherm:
het Start-scherm. Deze sluit aan bij de bediening van tablets en smartphones. Meer hierover in hoofdstuk 3.
Naast de nieuwe interface is ook de Bureaublad-interface er nog steeds.
Zodra u een programma start, zal automatisch overgeschakeld worden
naar deze interface.
Gewijzigde bediening. In de meegeleverde programma’s, zoals de Verkenner en enkele accessoires, is de bediening gewijzigd. In plaats van opdrachten geven met het menu en werkbalken wordt het lint gebruikt. Dit
is in Ofﬁce 2007 geïntroduceerd door Microsoft en zien we nu terug in
verschillende programma’s. Toch komen we de traditionele menubalk ook
nog tegen!
Apps. Op tablets en smartphones zijn inmiddels de apps heel gebruikelijk:
kleine programma’s die u gratis kunt downloaden of tegen een gering bedrag kunt kopen en downloaden. Dergelijk programma’s schaft u aan in de
Windows Store. Meer hierover in paragraaf 3.4.
Easy Transfer. Dit is een mechanisme om gebruikersinformatie over te zetten van de ene pc naar een andere. Dit komt verder in de boek niet aan de
orde. Via de Charm Zoeken kunt u het Easy Transfer-programma vinden.

17

Basiscursus Windows 8

18

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

1.2.2

Nieuwe Internet Explorer. Windows levert een webbrowser mee, de gebruikelijke Internet Explorer. Hiervan krijgt u een nieuwe versie 10. Meer hierover in hoofdstuk 6.
USB 3.0. Standaard heeft Windows nu de USB 3.0-ondersteuning. Hiervoor hoeft u dus niet speciaal iets te downloaden.
Vernieuwd taakbeheer. Het taakbeheer is wat uitgebreider geworden. Meer
hierover in paragraaf 3.3.
Nieuwe herstelfuncties. Om uw computer te resetten heeft u nu twee verschillende herstelfuncties. Bij Reset wordt echt alles verwijderd en komt
Windows helemaal terug in de ‘fabrieksinstellingen’. U bent dan ook uw
eigen instellingen kwijt.
Bij de nieuwe herstelfunctie Refresh worden de bestanden van Windows hersteld naar de originele staat. Uw instellingen, bestanden, apps
en desktopprogramma’s blijven ongeschonden. Meer hierover in paragraaf 2.3.6.6 en 2.3.6.7.
Sneller starten en geavanceerdere slaapstand. Uw pc zal met Windows 8
sneller opstarten. Ook als de pc in de slaapstand is gezet zal die sneller
‘wakker worden’.
X-box live integratie. X-box is de game-console van Microsoft. In dit boek
wordt niet ingegaan op speciﬁeke randapparatuur.
Bestandsgeschiedenis. De in de vorige versies aanwezige optie om vorige
versies van een bestand terug te halen is nu gewijzigd in Geschiedenis.
Deze functies zijn wel gelijkwaardig. Meer hierover in paragraaf 7.1.1.6.
Windows Media Player ondersteunt geen DVD afspelen. Het afspelen van
een dvd is met dit programma niet meer mogelijk. Wanneer een speciale add-on (een programma dat extra functionaliteit toevoegt) wordt geïnstalleerd, wordt deze functie teruggezet.
Ouderlijk toezicht. Dit onderdeel is verwijderd en vervangen door Family
Safety, een programma uit de Windows Essentials. Dit stelt ouders in staat
om op de pc de mogelijkheden van hun kind in te perken. Ook het monitoren van hun activiteiten op de pc en het internet is mogelijk. Meer hierover in paragraaf 7.1.5.
AntiVirus functionaliteit. Microsoft levert al geruime tijd een gratis antivirusprogramma. In Windows 8 wordt dit standaard geïnstalleerd onder
de naam Microsoft Defender. Meer hierover in paragraaf 7.1.1.1.
Storage Space. Storage Space stelt gebruikers in staat om verschillende
harde schijven en virtuele harde schijven samen te voegen tot één schijf,
zodat het een enkele volume wordt. Meer hierover in paragraaf 7.1.1.8.

Wat is verwijderd?
Uit Windows zijn ook onderdelen verdwenen.
Figuur 1.2 De Start-knop van vorige Windows-versies is verdwenen. Hier drie eerdere uitvoeringen van deze knop

x

Start-knop. De Start-knop linksonder om programma’s mee te starten is
helemaal verwijderd. U zult nu uw programma’s moeten starten via het
Start-scherm van de nieuwe interface. U kunt wel uw Bureaublad zo in-
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richten dat vandaaruit programma’s gestart kunnen worden. Meer hierover in paragraaf 4.3.5 en 5.6.2.
Aero. Deze persoonlijke voorkeursinstelling is geheel verdwenen.
Gadgets. De gadgets zijn verwijderd en in feite vervangen door live-tegels
van apps. Meer hierover in hoofdstuk 3.
Windows Media Center. Dit onderdeel is niet in alle Windows 8-edities
meer beschikbaar, maar is beschikbaar als een add-on.

Interfaces
De gebruikersinterface – de Engelse term is user interface, ook wel afgekort
als UI – is de manier waarop de interactie tussen de pc en de gebruiker plaatsvindt: de manier waarop we programma’s zien op het scherm en de manier
waarop we opdrachten geven aan de computer. In de oudere versies werden
de programma’s via het Bureaublad in vensters aangeboden. Opdrachten werden gegeven met menu’s en opdrachtknoppen.
Windows 8 heeft hier een nieuwe gebruikersinterface aan toegevoegd die meer
aansluit bij de manier waarop tablets en smartphones worden bediend: met
tegels. De ‘oude’ Bureaublad-interface is ook nog steeds aanwezig.

1.3.1

De nieuwe interface
Direct als uw computer is gestart en u zich heeft aangemeld komt u in het
Start-scherm. U ziet gekleurde rechthoeken die staan voor zogenaamde apps.
Bladert u wat meer naar rechts dan ziet u ook rechthoeken voor hulpprogramma’s. Deze rechthoeken worden ‘tegels’ genoemd.
Door te klikken op een tegel start u de toepassing die erbij hoort. In hoofdstuk 3 leest u meer over de nieuwe interface.
Ziet u rechts geen hulpprogramma’s, dan is dit uitgeschakeld. In paragraaf 7.2 kunt u lezen
hoe u dit kunt in- en uitschakelen.

Als u niet in het Start-scherm bent, kunt hiernaar overschakelen door de
muisaanwijzer linksonder op het scherm te plaatsen. U ziet dan een kleine
afbeelding Start. Klikt u op deze afbeelding dan schakelt u over naar het Startscherm.

Figuur 1.3 Start linksonder op het scherm
en de Windows-toets kunnen beide gebruikt worden om het Start-scherm op te
roepen. Rechts de Charm Start

U kunt altijd naar het Start-scherm met de toets Windows op uw toetsenbord
of met de Charm Start (zie Figuur 1.5).

Basiscursus Windows 8

20

1.3.2

Bureaublad
Een van de apps in het Start-scherm is het Bureaublad. Hiermee kunt u naar
de Bureaublad-omgeving gaan. Deze wordt vanzelf geactiveerd als u een programma start dat de Bureaublad-interface gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn
de accessoires Wordpad en Paint en de hulpprogramma’s Verkenner en het
Conﬁguratiescherm. In hoofdstuk 4 leest u meer over de Bureaublad-interface.

1.3.3

Menu’s in Windows 8
In Windows 8 kunnen verschillende menu’s worden opgeroepen. Deze verschijnen soms al wanneer u de muisaanwijzer naar een bepaalde positie op
het scherm verplaatst. Andere verschijnen als u op de rechtermuisknop klikt.
• Het menu in de nieuwe interface. Dit menu verschijnt alleen in de nieuwe
interface. Het komt onderaan het scherm als er een tegel is geselecteerd.
Dit menu is contextgevoelig. Dat betekent dat er andere opties kunnen
staan afhankelijk van de tegel die geselecteerd is. Het menu kan ook opgeroepen worden als er met de rechtermuisknop op een lege plaats in het
Start-scherm geklikt wordt. Wat u kunt doen met de opties in dit menu
vindt u in paragraaf 3.1.2.

Figuur 1.4 Het menu verschijnt onderaan het scherm

•

Charm-menu. Dit menu verschijnt zowel in de nieuwe als in de Bureaublad-interface. Het verschijnt aan de rechterkant van het scherm als u
de muisaanwijzer in de rechterbovenhoek of rechteronderhoek plaatst.
Het menu kan ook opgeroepen worden met de toetsencombinatie Windows-toets+c. Wat u kunt doen met de opties in dit menu vindt u in paragraaf 3.2.

Figuur 1.5 Het Charm-menu verschijnt aan de rechterkant van het scherm
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•

Vorige toepassing en Takenlijst. Dit menu verschijnt zowel in de nieuwe als
in de Bureaublad-interface. Het verschijnt als u de muisaanwijzer in de
linkerbovenhoek plaatst. Eerst ziet u een kleine afbeelding linksboven van
de vorige toepassing (app of bureaubladtoepassing) waarmee u gewerkt
heeft. Verplaatst u de muisaanwijzer vervolgens langs de linkerrand naar
beneden, dan verschijnt de Takenlijst. Daarin ziet u ook de andere toepassingen die actief zijn. Meer over de Takenlijst vindt u in paragraaf 3.3.

Figuur 1.6 Links de laatste toepassing en rechts de Takenlijst als u langs de linkerrand
dan naar beneden gaat met de muis

•

Snelmenu van de rechtermuisknop. Wanneer u klikt op de rechtermuisknop verschijnt er een menu, het snelmenu. In de nieuwe interface zal dit
er anders uitzien dan in de Bureaublad-interface. Maar in beide gevallen
is het menu contextgevoelig. In de nieuwe interface verschijnt het menu
aan de boven- of de onderkant van het scherm of beide tegelijk. In de Bureaublad-interface verschijnt het menu altijd ter hoogte van de muisaanwijzer.
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Figuur 1.7 Vier snelmenu’s in de nieuwe interface: van boven naar beneden in de apps Store,
SkyDrive, Nieuws en Weer

Figuur 1.8 Vier snelmenu’s in de Bureaublad-interface, van links naar rechts: op het Bureaublad, bij een snelkoppeling, in een tekenprogramma en in een tekstverwerker

1.3.4

Vingerbewegingen op een touchscreen
De nieuwe interface lijkt erg veel op de bediening op diverse tablets en op
smartphones met Windows Phone als besturingssysteem. Daarbij wordt het
scherm gebruikt als invoerapparaat: met vingerbewegingen voert u opdrachten uit en met een onscreen toetsenbord ‘typt’ u teksten in (zoals op veel smartphones en tablets, zoals de iPad).
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Hoe uit te voeren?

Engels

Tikken: wijs met uw vinger en raak Tap
het scherm kort aan. Wordt gebruikt
om items te selecteren of om een opdracht uit te voeren waar een knop
voor is.
Te vergelijken met klikken met een
muis.
Tap and hold
Vasthouden: wijs aan en houd de
of
vinger op het scherm. Wordt gebruikt om extra informatie over een Press and hold
item te krijgen.
Te vergelijken met het snelmenu dat
u krijgt als u op de rechtermuisknop
klikt van een muis.
Slepen: wijs aan en houd de vinger Slide to drag
op het scherm terwijl u uw vinger
beweegt. Wordt gebruikt om items te
verplaatsen of tekst te selecteren.
Te vergelijken met slepen met een
muis.
Vergroten en verkleinen: plaats twee Pinch and Stretch
vingers op het scherm en beweeg die
naar elkaar toe of van elkaar af. Naar
elkaar toe is om uit te zoomen (verkleinen) en van elkaar af is om in te
zoomen (vergroten).
Vegen: plaats een vinger op het
scherm en veeg naar links, rechts,
boven of onder. Wordt gebruikt om
niet zichtbare delen op het scherm
te krijgen.
Te vergelijken met scrollen met een
muiswiel.
Tabel 1.1 Overzicht van vingerbewegingen op een touchscreen

Swipe

Index

A
aanmelden 26
aan/uit-knop 164
accessoires 16
account 128, 183, 201
afbeelding 38
lokaal 39
Microsoft 39
wijzigen 39
add-on 18
afbeeldingswachtwoord 39
afdrukken 124
onderbreken taak 176
verwijderen taak 176
weergeven taken 176
afmelden 28
afsluiten systeem 29
AltGr-toets 31
Alt-toets 31
app
sluiten 68
Store 71
apparaten 49
Charm-menu 64
toevoegen 175
applicatie Zie programma
apps 15
aanschaffen/kopen 73
afsluiten 68
alle ~ tonen 59
meldingen 41
opslagruimte 46
schakelen tussen ~ 45
starten 19, 32
zoeken 42
automatisch afspelen 176

B
back-up 165
batterij 81
beeldscherm 178
beheer bestanden 109
berichten (app) 142
bestand
hernoemen 113
kopiëren 112
selecteren 109
soorten ~ 104
verplaatsen 112
verwijderen 110
zoeken 118
bestandsbeheer 109
map maken 110
bestandsgeschiedenis 165
besturingssysteem 15
beveiligen 159, 197
informatie 41
bibliotheek 114
Bing 136
bitlocker 168
broodkruimelspoor 104
Bureaublad 20, 79, 95
instellingen 91

C
CapsLock 27
Charm-menu 20, 62
chatten 142
comprimeren 121
conﬁguratiescherm 91
Ctrl-toets 31
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D
datum instellen 99
decimaalteken 191
defragmenteren 170
deksel 164
delen 43, 53
bestanden 197
Charm-menu 64
randapparatuur 197
desktop Zie bureaublad
detailvenster 106
dialoogvenster 86
draadloos 50
driveletters 103
dubbelklikken 30
dubbelkliksnelheid 174

E
E-mail (app) 75, 131
e-mail synchroniseren 131
e-mailaccount toevoegen 132
energiebeheer 163
extensie 107

F
Favorieten, Verkenner 106
ﬁrewall 159
Flash player 171
Fn-toets 31
functietoetsen 31

G
gebruikers 183
account 128
andere ~ 40
instellingen 38
geluid 173
instellingen voor ~ 176
schema 177
geschiedenis 125

H
hardware en geluiden 173
helderheid 179
hernoemen 113
herstarten 29
herstelpunt 160
Hotmail 128

I
inloggen Zie aanmelden
instellingen
behouden bij installatie 195
bureaublad 91
Charm-menu 65
land/regio/taal 200
voorkeurs~ 196
interface
Bureaublad 79
Desktop 79
nieuwe 19
Windows 8 55
internet 127
Internet Explorer (app) 129

J
jump list 187

K
keuzelijst 87
klikken 30
klok 81, 189
knippen 33
knop
maximaliseren 84
minimaliseren 84
sluiten 84
verkleinen 84
kopiëren 33, 112
koppelingen 96
kringvelden 87

L
land/regio 189
lettertypen 189
licentievoorwaarden 194
lint 88
lokaal account 39

M
map 104
maken 110
opties 188
maximaliseren 84
meldingen 41

Index
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menu
charms 62
nieuwe interface 20
menubalk 88
Microsoft-account 39
minimaliseren 84
msn 128, 129
muis 30
instellen 174

N

programmabestand 104
projectiescherm 179
prullenbak 80, 111

R
rechtermuisknop 21
rechtsklikken 30
regio/land 189
reservekopie 165
resolutie 179

S

naam wijzigen 113
netwerk 81
openbaar 160
particulier 160
NumLock 31

O
Ofﬁce web-apps 138
onderhoudscentrum 158
opdrachtknoppen 86
openbaar netwerk 160
openen (met) 124, 183
opnieuw opstarten 29
opslagmedia 103
opslagruimte 168
apps 46
opstartopties 48
optierondje 87
optimaliseren 170
ouderlijk toezicht 183

P
parental control Zie ouderlijk toezicht
particulier netwerk 160
pictogram, systeem~ 84
pincode 40
plakken 33
plug and play 103
printen Zie afdrukken
printer, standaard~ 175
privacy-instellingen 48
product 194
programma
afsluiten 32
starten 19, 32

schermtoetsenbord 95
scherm (tweede) 179
schijfopruiming 170
schijf optimaliseren 170
schuifbalken 84, 87
schuifregelaar 88
scrollen 31
scrollwiel 84
selecteren 33
bestand(en) 109
selectievakje 86, 107
Shift-toets 31
SkyDrive 128, 138
slaapstand 29
slepen 30
sluiten, app 68
snelkoppeling 124
snelmenu 21, 113
sneltoets 32
overzicht 32
sociale platformen 143
sorteren 107
spelling 45
spraakherkenning 191
standaardprinter 175
standaardprogramma’s 182
Start (charm) 64
Start-scherm, instellen kleuren 37
Store 16
synchroniseren, e-mail 131
systeemherstelpunt 160
systeemhulpprogramma’s 191
systeempictogram 84
systeemvak 81
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T
Taakbalk 80
tegel koppelen aan ~ 58
tegel losmaken van 58
werkbalken 82
taakbeheer 70
taal 46, 189
tabbladen 86
Takenlijst 21, 67
tegels 19, 55
instellen 56
koppelen aan Taakbalk 58
systeemhulpprogramma’s 191
verplaatsen 59
tijd 44
instellen 99
titelbalk 84
toegankelijkheid 187, 191
toepassing 32
toetsenbord 31
wisselen ~indeling 32
toetsencombinatie Zie sneltoets
touchscreen 22

U
uitloggen Zie afmelden
update 162, 197
url 198

V
vaste schijf 101
venster 83
afmetingen 84, 85
dialoogvenster 86
rand 84
titelbalk 84
verplaatsen 85
vergrendelingsscherm 26, 36
vergroten, beeldscherminstellingen 179
Verkenner 101
Favorieten 106

verkleinen 84
vernieuwen 130
Pc 47
verplaatsen 112
tegels 59
versleutelen, bitlocker 168
verwijderen 110
vingerbeweging 22
vliegtuigstand 50
volume 81
voorbeeldvenster 106
vorige versie terugzetten Zie bestandsgeschiedenis

W
wachtwoord 26
afbeeldings~ 39
wijzigen 39
werkbalk 82
adres 96
bureaublad 95
koppelingen 96
schermtoetsenbord 95
snelle toegang 88
wiﬁ 50
Windows
8, interface 55
Live 128
Live Account 39
nieuw in ~ 17
toets 31
uitvoeringen 17
update 162
wisselen muisknoppen 174

Z
zippen Zie comprimeren
zoeken 118, 188
apps 42
Charm-menu 62
zoekmachine 136

De basis voor uw succes!
Dit boek leidt u langs de meest kenmerkende eigenschappen van Windows 8.
Na het doornemen van de basisvaardigheden en het verkennen van de nieuwe
interface helpt dit boek u verder om snel en soepel met Windows 8 aan de
slag te gaan. Windows 8 biedt uitgebreide ondersteuning voor vingerbesturing
via het scherm, maar is evengoed bedoeld voor pc’s die met de muis worden
bediend.
Het boek is opgezet als zelfstudieboek, maar is bovendien door zijn logische
opzet en diepgang nog langere tijd zeer bruikbaar als naslagwerk.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- De installatie van Windows 8
- De computer aanpassen aan uw wensen
- Werken met bestanden, documenten, foto’s, muziek en video
- Werken met de nieuwe interface
- Werken vanaf het bureaublad
- Beveiliging, internet en e-mail
- Systeemonderhoud, soft- en hardware installeren
Kortom, het ideale boek om uw nieuwe besturingssysteem snel de baas te
worden.
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