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Les 4

Programma’s

·	Installeren
·	Openen
·	Afsluiten
·	Verwijderen



Een programma kunt u krijgen door het te kopen, te krijgen van een kennis, of te downloaden van internet. Het komt op een USB-stick, op CD, of gedownload in een map op de harde disk.

Programma’s op USB-stick

Stop de USB-stick in een USB-poort op de computer.
De eerste keer: wacht tot de computer het stuurprogramma voor de stick heeft geinstalleerd. 
Het bericht verschijnt op de statusbalk.
In het schermpje: Klik op Map openen en bestanden weergeven, de Verkenner opent zich met de naam van de stick(Nano) en een letter tussen haakjes. Dit is het Drive station.
Werk via de Verkenner als in Les 2 beschreven. 
Na afloop stick netjes sluiten en verwijderen; Sluit de mappen op de stick en klik op Hardware veilig verwijderen rechtsonder. Na het bericht kunt u de stick uit de computer nemen.

Installeren

Een programma kan uit meerdere onderdelen bestaan.
De naam met de uitgang .exe is het hoofddeel, de naam met de uitgang .txt is een tekstdeel dat bekeken kan worden door dubbel te klikken.  Wordpad of Kladblok opent zich dan.
Alle delen van het programma moeten bij elkaar in hun eigen map blijven staan.
Bijvoorbeeld bij Rummi: alle delen staan in de map Rummi.

Om een programma te installeren kan de naam Setup of Install gevonden worden.
Of de naam van het programma met de uitgang .exe
Dubbelklik op Setup of Install of het .exe gedeelte, en er zal een installatie-schermpje verschijnen. Volg de instructies goed op. Bij twijfel kunt u altijd op Annuleren drukken, en wachten tot iemand kan helpen.

Een oud programma zoals Rummi hoeft niet geinstalleerd te worden, het start met op rummi.exe te dubbelklikken. Daarom is het handig om een snelkoppeling te hebben op het bureaublad, dan hoeft u niet te zoeken in een lijst. Een snelkoppeling maken is behandeld in les 1.

Een gezipt programma, met de uitgang .zip, is een door Winzip ingepakt programma. Om het te ontzippen moet Winzip eerst geinstalleerd zijn. (staat op de cursus-stick bij Handig)
U dubbelklikt op de programmanaam.zip en na op I agree te klikken opent Winzip zich met de programmanaam zichtbaar. Nu kiest u Extract en kies een map waar het programma moet komen, meestal de map Program Files. Kies weer Extract en het programma wordt ontzipt.
Dan gaat u naar de betreffende map en installeert zoals hierboven genoemd.

Openen

Als er al een snelkoppeling staat op het bureaublad, opent u het programma door te dubbelklikken.
Of u dubbelklikt op een naam met .exe erachter, via de Verkenner.
De eerste keer dat u een programma opent, worden er zaken gevraagd om te installeren (afhankelijk van het type programma), volg de instructies.


Afsluiten

De meeste programma’s sluiten af door te klikken op het kruis rechtsboven.
Bij oude programma’s als Rummi en Dam klikt u op Einde.
Zorg dat de bestanden die u aangemaakt hebt, eerst worden opgeslagen. Bv. tekst in Word(pad) of een rekenblad in Excel.
In andere programma’s zoals de agenda Essentialpim of het memoblok Flashnote worden de gegevens automatisch opgeslagen.

Verwijderen

Om een programma netjes te verwijderen, ga naar Configuratiescherm – Software, kies het te verwijderen programma uit en druk op verwijderen. Het is nu helemaal verwijderd, dus kijk uit, of u het juiste programma verwijdert.

Programma’s downloaden

Open de Verkenner.
Maak een Map in Mijn Documenten.
Geef een goede naam, en onthoud het pad.

Open Internet
Vind een website bv. Catcottage.nl
Ga naar Computing, hier staan programma’s om te downloaden.
Pik een programma uit door op de naam te klikken.
Er opent een schermpje, kies voor opslaan (save).
Kies de net aangemaakte Map uit , open ‘m en kies opslaan.
Je ziet nu dat het programma wordt gedownload.

In de Verkenner kun je de naam nu zien staan van het net gedownloade programma.

Hierboven wordt beschreven hoe dit programma te installeren.

Documenten downloaden

In dezelfde website, klik op een document.
Het zal zich openen op het scherm.
Om het te bewaren kies Pagina – opslaan als – 
En kies de juiste map uit om het in op te slaan.

Foto’s downloaden

In een website, klik met de rechter muisknop op een foto of plaatje.
Kies Afbeelding Opslaan als – en zoek een juiste map op om het in op te slaan.
Klik op Opslaan.

Sommige foto’s en plaatjes zijn beschermd, bij de rechtsklik in het menu is het woord Opslaan in grijs, u kunt ze dan niet opslaan.
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