
Waar we soms last van hebben…. 

De eigen aard van 
Windows 



• Computers sorteren (en printen) 
getalreeksen heel anders: 
     
 
 

Omgaan met getalreeksen… 
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• De oplossing voor nummering is heel 
eenvoudig: 
– Begin de nummering met 0 
– Zet er dan het cijfer achter. 

 
• Het aantal nullen hangt samen met het 

aantal nummers dat nodig is: 
– Bij 10 eenheden één nul 
– Bij 11-100 eenheden twee nullen 
 

Omgaan met de Bit 



• Windows gebruikt bij “opslaan als” altijd de 
laatst-geopende map. 
 

• Voorbeeld 
– Je hebt draaiboekje voor je show geschreven en 

opgeslagen in de map “draaiboeken” 
– Je opent Wings en maakt een nieuwe show aan. 
– Je kiest opslaan als en geeft de naam van de 

nieuwe show. 
– Je vindt het vervolgens niet meer terug in je 

projectmap… 

Opslaan 



• Let bij “opslaan als” ALTIJD op de map die 
Windows aangeeft 

Omgaan met opslaan 



Opslaan 
Een bestaand project zonder al te veel 

aanpassingen  
 

  Opslaan als 
Een nieuw project of een project onder een 

andere naam 
 

  Kopie opslaan als 
Een project met veel veranderingen met behoud 

van het vorige 

Omgaan met opslaan – Wings Platinum 



• Opslaan als 
 

•                                            zorg voor de juiste 

      map 

 
 
 
 

 
•                   geef de juiste naam 

Omgaan met opslaan – Wings Platinum 



• Windows geeft een medium via een USB-
poort een schijfletter. 
 
 
 
 
 

• Die schijfletter wordt telkens gegeven en 
kan variëren. 

Externe media via USB-poort 



• Melding bij openen van een project 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dit probleempje kan vaker gebeuren!!! 

Externe media en Wings Platinum 



• Windows behoudt de gebruiker voor per 
ongeluk foute dingen wissen… 

• Sommige mappen zijn normaliter verborgen en 
kunnen niet benaderd worden. 
 
 
 
 
 
 

• Een van die mappen is de Wings map voor de 
automatische veiligheidskopieën. 

Verborgen mappen 



• Configuratiescherm -> vormgeving en 
persoonlijke instellingen -> opties voor 
verkenner 

Toegang tot verborgen mappen 



• Wings bewaart automatisch 10 kopieën als 
extra veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 

• De 11e en volgende overschrijft de eerdere!! 

Autosave - Wings 



• Vindplaats van de veiligheidskopieën: 
 
 
 
 
 
 

• Snelle toegang in WP5: 
 Extra -> Map openen -> Autosave 

Autosave - Wings 



• Windows 10 registreert elke toetsaanslag!!! 
• Windows benut dit commercieel. 

 
  Instellingen 
 -> Privacy    

EXTRA ADVIES WINDOWS 10 


