PC voor beginners
Uit diverse computertijdschriften heb ik de beste programma’s verzameld.
Tips
1. Na installatie van alles. Start jouw PC standaard op met een account zonder
Administrator rechten.
2. Gebruik https://ninite.com/ voor jouw freeware.
3. Bij de gratis programma’s wel even oppassen dat je geen rommel mee installeert.

Basis pakket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 10 Home Premium (€ 100 voor OEM, zit meestal bij PC)
Of Linux Mint 19 "Tara" Cinnamon (64-bit), met support tot april 2023
Anti Virus etc. Avast! Free Of betaalde BitDefender (€ 35)
Office 2016 (Word / Excel / Power Point). € 50 www.bol.com (of €20 bij
www.licentiecodes.nl)
Of Libre Office, is bijna net zo goed en is gratis.
Internetten met Microsoft Edge (zit in Windows10) of liever Chrome of Firefox
Mailen met Gmail van Google
Bellen met Skype (webcam)
Foto’s beheren en bewerken met FastStone Image Viewer (of nog Picasa)
Fotoboek maken met Fotofabriek
PDF files lezen met FoxitReader (geen rommel mee installeren)
Film en muziek afspelen met Windows Media Player12 (in Win10), CD branden. Of met
VLC media player.
Backups met https://www.paragon-software.com/free/br-free/ (Engels).
Ook voor systeem herstel disk.
Wachtwoorden veilig en handig opslaan met LastPass free.
Ondersteuning krijgen met de klantenmodule TeamViewerQS
Ingepakte bestanden openen met 7Zip.
Kan ook een file encrypten en ISO bestanden openen.
Gratis Cloud opslag.
5 GB Microsoft One Drive
15GB Google Drive
Google Photo Onbeperkt/gratis voor foto's en video's, tot maximaal 16MP en 1080p HD
50GB bij Mega https://mega.nz/

Multi media opties
•
•
•
•
•
•

MP3-tjes maken van CD’s met fre:ac. Of met Windows Media Player
CD kopiëren en branden met CDburnerXP
CD omslagen maken met CdCoverCreator
Films monteren met gratis Openshot Video Editor
Of film maken en branden met Cyberlink Powerdirector 17 Ultra (€ 100)
DVD kopiëren met DVDFab HD Decrypter Free (of DVDfab DVD copy € 79)
Ebooks beheren met Calibre. Ook lezen en converteren.

Nuttige tools
•
•
•
•

Gewiste files terughalen met Recuva. Kan ook bestanden echt blijvend weghalen.
Bij virus problemen extra scan doen met Malwarebytes Anti-Malware
Tekst in bestanden vinden met Lookdisk
Screenshots maken met Gadwin Printscreen.

•
•

Meer teksten van prikbord terughalen met Ditto clipboard manager
Grote bestanden (2GB) versturen met WeTransfer
Met TransferXL kan je tot 100GB gratis versturen.

Gevorderden
•
•
•
•
•

Foto’s bewerken met GIMP (gratis)
Of wat eenvoudiger met Paintdotnet
Of compleet met PhotoShop Elements 2019 (€ 100) of € 88
Geluid gratis bewerken met Audacity (NL) oct 2017=laatste versie
Troep weghalen met CCleaner portable
Spyware weghalen met Malwarebytes Anti-Malware
Veilig opslaan van bestanden met VeraCrypt

