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DRUK DOEN
In een grijs verleden drukte iedereen zijn
werk op een matrixprinter met kettingformulieren. Mooi was anders. Met de komst
van de inkjet- en de kleurenlaserprinter is
de hemel de limiet en kunnen we op elk
denkbare soort papier alles printen wat we
maar willen. Maar ja, probeer maar eens
vanuit een gemiddeld programma uw
drukwerk zó uit te lijnen dat het netjes op
de etiketten, enveloppen, enzovoort past.
Easy Computing levert daarom gratis Print
Easy, een tip vanjurjen Bakker. Da's overigens niet helemaal belangeloos, want ze
leveren ook al die papiersoorten voor hoesjes, labels, kaartjes en zo meer.
Wat: 3459.exe (alleen XP /Vista) Waar: www.
easycomputing.com/print-easy/ Hoe groot:
301 MB Taal: NL

SLEUTELROL
Om draadloze netwerken te beveiligen
tegen ongewenste gebruikers en meekijkers gebruiken we een sleutel. Dat is een
lang getal dat gebruikt wordt om draadloos
verzonden data te versleutelen. Op oude
apparatuur is dat de wep-sleutel (Wired
Equivalent Privacy) dat achteraf toch niet
zo heel erg privé bleek en nieuwere apparatuur gebruikt wpa (Wi-Fi Protected
Access). Maar wat nu als uzelf zo'n sleutel
kwijt bent? Dan bent u de spreekwoordelijke Sjaak! Gelukkig is er een programma
dat draadloze netwerksleutels die Windows opslaat kan uitlezen. Het heet WirelessKeyView en Wim Buiskool tipte ons
erover.
Wat: wirelesskeyview.zip (64-bits beschikbaar) Waar: www.nirsoft.n et/utils/wireless_
key.html Hoe groot: 64 kB Taal: EN
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D'R BOVENOP
Ruimtevaartorganisatie NASA werkt aan
verschillende initiatieven om wetenschappelijke data voor iedereen op een leuke
manier toegankelijk te maken. Daarbij is
leuk in de educatieve wereld al snel synoniem voor interactief. Ditmaal zocht men
het niet in de verre kosmos, maar in het
allerkleinste. De Virtual Microscope - een
tip van Linda de Waal - simuleert de
bediening van een aantal typen geavanceerde microscopen. Zonder objecten om
naar te kijken heb je daar natuurlijk niets
aan en dus kunt u datasets downloaden
van echte waarnemingen. Virtual Microscope is een Java-programma voor elk platform.
Wat: Virtuallab6.2.2-WIN-lnstaller.exe Waar:
virtual.itg.uiuc.edu Hoe groot: 138 MB Taal: EN
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Kent u gratis software die we beslist
moeten noemen?
Stuur een mailtje met de naam van
het programma en het internetadres
waar we het kunnen downloaden naar
voornop@computeridee.nl.
Vergeet niet uw naam en adres, misschien levert uw tip u een prijs op!

rNAAR DE KNOPPEN
Cd

Options

s:::::::I
D

Par-'eri
ButtomSct

""'""""""""'
.........
"""'

""""-...

Bullomntling1

........ "

S<ndtobad<

"'"'""
Mi"WrizetoBox

Btitons~

Avaiabletutons:
1

S~ator

::tl Sendtotraymen.i
;.~ Serdtobol!

"T Aol....,Jt.nol
~ SendtoBack
ö:j Î1ansp«en:::y

~toTray

MriJL"e to Tray Mero

~Aq.istb'an:pafency

.....,l\>Y<I

<F'C..,wrdow

Transp«t:r1"f

~ MovelomcriO'

""'-

Percenttr«'lSP«ett'f

~
1 AddAI »

1

j

j

<R_,.

!« AemoveA(

.....

,,,

Movetomcri:or

'""'""""'

50

www.computeridee.nl 1 14 1 2013

Een streepje, een vierkantje en een kruisje; daar zitten we in Windows nu al sinds
jaren naar te kijken als we een venster
willen minimaliseren, maximaliseren of
sluiten. Blijkbaar heeft Microsoft nooit
de behoefte gehad om het aanbod aan
vensterknopjes uit te breiden. De makers
van ExtraButtons hadden die behoefte
wel en deze tip van Fred van Waard voegt
dan ook een heel door uzelf in te stellen
reeks knopjes aan uw vensters toe. Er zijn
onder andere knoppen voor minimaliseren naar het systeemvak en venster
oprollen. Via het optiescherm voegt u

precies die knoppen toe die u altijd al
had willen hebben.
Wat: eXtraButtons.exe Waar: www.officeinvoegtoepassingen.nl Hoe groot: 1316 kB
Taal: EN
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