Key-Can Computer Services

Infosheet

V 1.15

13-09-2015

Handboek Computersysteem Uitleg ------------------------------------------Doel:
In dit handboek kunt u alle informatie over uw netwerk en computersystemen bewaren zodat u nooit naar een
handleiding of CD hoeft te zoeken.
Cd’s in een papieren hoesje kunt u invoegen door het hoesje met een perforator van twee gaatjes te voorzien (Wel
eerst de cd eruit halen tenzij u veel van gokken houdt.) zo passen er twee cd’s naast elkaar in deze map.

Updates:
Regelmatig komen er nieuwe onderdelen bij of worden oude onderdelen aangepast.
Op www. Key-can.nl vindt u onder het hoofdstuk “handboek ICT” altijd de nieuwste inhoud.
Rechts bovenaan elk onderdeel vindt u het versienummer en de datum waarop het onderdeel voor het laatst is
bijgewerkt. Heeft u in uw handboek een oudere versie, dan is het nuttig deze door de nieuwe versie te vervangen.
Print om deze wereld leefbaar te houden a.u.b. alleen informatie die u daadwerkelijk gebruikt.
De bestanden zijn gemaakt in PDF indeling. Indien u geen PDF bestanden kunt openen kunt u op de site van adobe
een gratis pdf-reader downloaden.

Oplossingen voor kleine problemen en ergernissen:
Veel problemen kunt u met behulp van dit handboek zelf oplossen.
Om onnodige papierverspilling te voorkomen vindt u hier een inhoudsopgave en op onze website de bijbehorende
documenten.
U opent deze als volgt:
Stel: U wilt weten hoe u de opslagcapaciteit van een USB-drive kunt vergroten.
Ga naar www.key-can.nl Klik op handboek en ga naar het onderdeel USB.
Zoek het gewenste onderdeel op en dubbelklik het. U krijgt nu het PDF bestand te zien. (Vergroot of verklein het
desgewenst) Eventueel kunt u het printen en in de map opbergen na gebruik.
Als u een bestand download is het aan te bevelen het ergens in een map handboek op te slaan, dan houdt u alles
bij elkaar.
Soms wordt er naar een bijbehorend programma verwezen. Onderaan de pagina staan links daar naar toe.
We adviseren u om alles (dus ook informatie van onze site) dat u download eerst op te slaan en op virussen te
scannen. Als u daar een vaste gewoonte van maakt vergeet u het nooit.
Kies dus “opslaan als” en nooit direct uitvoeren.
Klik nu rechts op het opgeslagen bestand en kies scannen met xxx (uw virusscanner). Wij hebben alles zelf al
gescand, en er geen nare verrassingen in verstopt, maar als vaste gewoonte kun je beter het zekere voor het
onzekere nemen.

Inhoud:
Een complete inhoudsopgave vindt u op www.key-can.nl bij het onderdeel Handboek

Tip:
Wist u dat u 4 gaten kunt maken met een normale perforator als hem instelt op 888 ? Maak met deze instelling
aan boven en onderzijde van A4 papier de gaten en het past precies in een 4 rings-band zoals ons handboek.
Bij vragen adviseren we u om contact met ons opnemen. We helpen u graag.

Dit blad is onderdeel van het u door Key-Can Computer Services aangeboden Handboek ICT.
Maar…. Let op!: Voer eventuele instructies die er in staan alleen uit als u zeker weten dat u het kunt.
Key-Can aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgen van deze instructies.
Gebruik is te allen tijde nadrukkelijk op eigen risico.
Zorg dat u altijd een backup van uw belangrijke gegevens hebt als u een nieuw programma installeert,
een programma verwijdert, of andere wijzigingen in uw computer aanbrengt.
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