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Voorwoord
De computer goed beveiligen is voor veel mensen gemeengoed. Ze controleren het
apparaat regelmatig op updates en voeren antivirusscans uit. Op tablets worden
deze maatregelen vaak nog niet getroffen. Toch is dat zeer belangrijk, want tablets
worden steeds vaker het doelwit van aanvallen van cybercriminelen.
Door middel van stap voor stap-instructies in Computergids Tablet beveiligen,
back-uppen en controleren (ISBN 978 90 5905 340 3) controleert u diverse zaken.
Niet alleen of de laatste updates zijn geïnstalleerd en of een antivirusapp is
ingesteld, maar ook op welke wijze het tablet moet omgaan met cookies, pop-ups en
locatie-instellingen. Ook krijgt u tips om verstandig om te gaan met internet, e-mail,
internetbankieren en online winkelen op uw tablet.
Daarnaast is het maken van een back-up uiterst belangrijk. Met deze reservekopie
raakt u bij een crash niet uw waardevolle, persoonlijke bestanden en foto’s kwijt. Het
laatste onderwerp is het beheren en verwijderen van apps en bestanden zodat er
geen onnodige ruimte op uw tablet in beslag wordt genomen.
Computergids Tablet beveiligen, back-uppen en controleren (ISBN 978 90 5905
340 3) is geschikt voor diverse tablets. Bij de instructies is onderscheid gemaakt
tussen instructies voor Android-tablets en de iPad. Heeft u een Android-tablet, dan
kunt u de instructies doornemen die volgen nadat u
iPad heeft, leest u vanaf het punt dat u

in de kantlijn ziet. Als u een

in de kantlijn ziet.

In dit cahier leest u over het beveiligen van uw tablet.
Studio Visual Steps
P.S. Alle opmerkingen en suggesties over dit cahier zijn van harte welkom.
Het e-mailadres is: info@visualsteps.nl

Nieuwsbrief
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor
stap-instructies met schermafbeeldingen.
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl
Op die website kunt u zich ook met enkele stappen aanmelden voor de gratis Visual
Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid.
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over:
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken;
- speciale aanbiedingen en kortingsacties.
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de
webpagina www.visualsteps.nl/gratis
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Hoe werkt u met dit cahier?
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is
eenvoudig: u legt het cahier naast uw tablet en voert alle opdrachten stap voor stap
direct op uw tablet uit. Door de duidelijke instructies en de vele schermafbeeldingen
weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit te voeren, leert u het
snelste werken met de besproken apps.
In dit Visual Steps-cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende:
Handelingen
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven:
De wijsvinger geeft aan dat u iets op het scherm van de tablet moet doen,
bijvoorbeeld ergens op tikken of een tekst typen.
Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord van de
tablet of de pc.
De muis geeft aan dat u op de pc iets met de muis moet doen.
De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de tablet
draaien of uitzetten. Ook wordt de hand gebruikt bij een serie handelingen
die u al eerder heeft geleerd.
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met
succes dit cahier door te werken.
Hulp
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
De pijl waarschuwt u voor iets.
Bij de pleister vindt u hulp, mocht er iets fout zijn gegaan.
1

Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp
van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?

In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over de tablet.
Extra informatie
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier
door te kunnen werken.
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de tablet.
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Android-tablet of iPad
Bij de instructies is onderscheid gemaakt tussen instructies voor Android-tablets en
de iPad:
Lees vanaf hier verder als u een Android-tablet heeft.
Lees vanaf hier verder als u een iPad heeft.

De schermafbeeldingen
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop,
bestand of hyperlink u precies moet tikken op uw scherm. In de vetgedrukte instructie
ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet tikken. Met de lijn wordt
aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt op uw scherm.
U begrijpt dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet altijd
leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het scherm dat in het cahier is
afgebeeld op groot formaat op het scherm van uw tablet.
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel
waarop u moet tikken. De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op uw
scherm:

Tik op

In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het scherm
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld:
Rechtsboven in het scherm:

Tik op
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het cahier altijd in
samenhang met wat u op groot formaat op het scherm van uw tablet ziet.
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Uw tablet beveiligen
Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend
van pc’s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan
worden als uw tablet verbinding maakt met internet.
Door de manier waarop een tablet werkt, zijn de gevolgen van een besmetting met
schadelijke software niet zo groot als op een pc. Zo werken apps vooral
afgeschermd van elkaar, waardoor een besmetting van alle apps en bestanden op
een tablet niet snel kan voorkomen. Toch kan een met malware besmet tablet
frustrerend zijn. Bijvoorbeeld omdat al uw gegevens stiekem worden doorgegeven
via internet of uw tablet slechter gaat werken.
Malware komt voornamelijk op een tablet terecht via besmette apps. Het is dus zaak
goed op te letten waar vandaan u apps downloadt. De officiële app stores Play Store
voor Android-tablets en App Store van Apple zijn in ieder geval veilig.
Voor extra veiligheid kunt u een antivirusapp op uw tablet installeren. Voor Androidtablets zijn diverse apps beschikbaar, zowel betaald als gratis. In de App Store van
Apple zijn geen antivirusapps te downloaden. Dit omdat Apple vindt dat de
beveiliging op een iPad en bij de App Store voldoende bescherming vormen tegen
schadelijke apps. Er zijn wel apps voor de iPad verkrijgbaar die onder mobile
security (mobiele veiligheid) vallen, maar deze zijn dan onder andere gericht op de
bescherming tegen diefstal.
Ter beveiliging van uw tablet is het belangrijk dat u het besturingssysteem en de
apps regelmatig update. Dit houdt in dat een nieuwe, verbeterde versie van de
software wordt geïnstalleerd. Hiermee worden ook recent ontdekte veiligheidsproblemen opgelost.
Ook is het belangrijk dat de beveiligingsopties van internetbrowsers als Internet en
Chrome op een Android-tablet en Safari op de iPad ingeschakeld zijn. Hiermee
voorkomt u onder andere dat u het slachtoffer wordt van phishingwebsites. Dit zijn
websites waarop met behulp van valse informatie wordt geprobeerd belangrijke
gegevens te stelen, zoals uw toegangscodes voor internetbankieren.
Bij het gebruik van draadloos internet via Wi-Fi is het belangrijk dat u erop let dat u
een veilig netwerk gebruikt. In Computergids Tablet beveiligen, back-uppen en
onderhouden (ISBN 978 90 5905 340 3) leest u hier meer over.
In dit cahier leert u:
•
•
•
•
•

wat malware is;
uw tablet updaten;
apps updaten;
een antivirusapp installeren en gebruiken op uw Android-tablet;
welke beveiliging nodig is op uw iPad.
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Wat is malware?
De term malware is een samentrekking van malicious software, ofwel kwaadaardige
of schadelijke software. Het is een verzamelnaam voor software die schade kan
aanrichten op uw tablet.
Voor een deel worden deze apps (programma’s) gemaakt door personen die het leuk
vinden om in te breken in computers (ook wel hacken genoemd) of vervelende apps
te verspreiden. Maar vooral professionele criminelen houden zich tegenwoordig
bezig met deze vorm van misdaad. Met computercriminaliteit, ofwel cybercrime, zijn
namelijk miljoenen te verdienen.
Lange tijd hebben criminelen zich alleen gericht op pc’s. Maar door de enorme
populariteit van tablets, zijn dit ook steeds populairdere doelen voor malware
geworden. Vooral Android-tablets zijn een gewild doel.
Tablets zijn door de manier waarop apps gewoonlijk gedownload worden, moeilijker
te besmetten met malware. Wanneer u een app uit de Play Store op een Androidtablet of App Store op een iPad downloadt, zal deze al gecontroleerd zijn op
malware. Het is echter mogelijk op andere manieren alsnog een besmetting op te
lopen. Het gaat hier dan vooral om Android-tablets.
Schadelijke apps kunnen niet direct alle apps en bestanden op een tablet besmetten.
Dit is iets wat bijvoorbeeld wel eenvoudig kan met malware op een computer. Apps
op een tablet werken in een beschermde eigen ruimte, waardoor brede besmetting
niet snel mogelijk is. Toch kan ook een beperkte besmetting met malware op uw
tablet vervelende gevolgen hebben.
Malware is onder te verdelen in verschillende soorten:
• Virus is een verzamelnaam voor apps die zelfstandig kunnen functioneren, maar
vaak meeliften in een andere app. Als de besmette app wordt geopend, wordt
automatisch het virus geactiveerd. Sommige virussen richten weinig schade aan.
Ze laten bijvoorbeeld een bepaalde boodschap op uw beeldscherm zien op een
bepaalde datum, maar doen niet meer dan dat. Andere, meer agressieve virussen
zorgen ervoor dat u op een gegeven moment niet meer kunt werken op uw tablet.
Een belangrijke eigenschap van virussen is dat ze zich makkelijk kunnen
vermenigvuldigen en zichzelf zelfstandig kunnen verspreiden, bijvoorbeeld door
zichzelf te versturen via e-mails aan mensen in uw contactenlijst.
• Wormen en Trojaanse paarden zijn varianten van virussen. Dit zijn apps die net zo
schadelijk kunnen zijn als virussen, maar los van andere apps functioneren. Ze
worden vaak gebruikt door hackers (computerinbrekers) om uw tablet over te
nemen voor criminele activiteiten, zoals voor het inbreken op tablets of computers
of versturen van spam (ongewenste reclamemails). Ze creëren vaak een
zogenoemde backdoor (achterdeur) waardoor hackers makkelijk op uw tablet naar
binnen kunnen.
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• Spyware is geen virus, maar een schadelijke app die stiekem op uw tablet wordt
geplaatst wanneer u een besmette app installeert of een schadelijke website
bezoekt. Spyware wordt gebruikt om uw tablet te bespioneren en uw gegevens via
internet door te geven aan malafide organisaties en criminelen. Die gebruiken uw
gegevens bijvoorbeeld om u ongewenste reclamemails te sturen.
• Adware plaatst tijdens het surfen advertenties in een venster van uw browser.
• De laatste jaren is de zogenaamde ransomware (gijzelvirus) in opkomst. Hierbij
wordt met malware uw tablet lamgelegd. U krijgt de mededeling dat u door geld te
storten uw tablet weer ‘terugkrijgt’. Een variant hierop is een valse mededeling van
ransomware dat u zogenaamd illegale activiteiten met uw tablet heeft uitgevoerd
en dat u door geld te storten, arrestatie door de politie kunt voorkomen. U moet
nooit op dit soort afpersing ingaan en aangifte doen bij de politie.

Uw tablet updaten
De besturingssystemen Android en iOS (voor de iPad) worden continu aangepast,
uitgebreid en verder beveiligd. De toevoegingen en verbeteringen worden in de vorm
van updates verspreid. Hierin worden problemen opgelost of nieuwe functies
toegevoegd. Het is belangrijk dat uw besturingssysteem zo snel mogelijk van de
laatste updates wordt voorzien. Zo voorkomt u dat beveiligingsfouten kunnen worden
misbruikt of uw tablet niet optimaal werkt.
U kunt handmatig zoeken op updates en op sommige tablets ook instellen dat
automatisch wordt gezocht naar updates en dat deze ook automatisch worden
geïnstalleerd. Als automatisch updaten kan worden ingesteld, wordt aangeraden dit
te doen. Zo zorgt u ervoor dat altijd de laatste versie van Android of iOS is
geïnstalleerd op uw tablet.

Let op!
Als u in het buitenland bent en internet gebruikt via het mobiele datanetwerk, is het
verstandig om automatisch updaten juist uit te zetten. Het gebruik van internet in het
buitenland kan extra kosten met zich meebrengen en het is verstandig uw
datagebruik beperkt te houden. Zorg er dan voor dat u voor uw reis al de laatste
versie van Android of iOS geïnstalleerd heeft of gebruikmaakt van Wi-Fi.
Op een Android-tablet controleert u als volgt op updates:
Open de app Instellingen

1

Mogelijk vindt u de software-updates op de pagina Algemeen:
Tik, indien nodig, op
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U gaat op zoek naar de informatie over uw tablet:
Sleep, indien nodig, omhoog over het linkerdeel van het scherm
Tik op

of

Waarschijnlijk ziet u nu al de
huidige versie van Android:
U laat controleren op
updates:
Tik op
of

Mogelijk moet u op uw tablet
nog op een opdracht geven:
Tik op

Op sommige tablets heeft u
ook de mogelijkheid
automatisch te zoeken naar
updates en deze ook
automatisch te installeren. In
dat geval raden wij u aan
deze optie in te schakelen:
Tik, indien nodig, een
vinkje

bij

Als er bij handmatig zoeken op updates een nieuwere versie wordt gevonden, wordt
hiervan een melding getoond en kunt u de updates installeren. In dat geval:
Volg, indien nodig, de aanwijzingen op het scherm
Ga, indien nodig, terug naar het beginscherm van de app Instellingen

2
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Ga terug naar het beginscherm van de tablet

3

Op een iPad controleert u als volgt op updates:
Open de app Instellingen

1

Tik op

Tik op

Er wordt gecontroleerd of er nieuwe software voor de iPad beschikbaar is:
In dit voorbeeld beschikt de
iPad al over de nieuwste
software:

Als er wel een nieuwere versie gevonden wordt, ziet u hiervan een melding en kunt u
de aanwijzingen op het scherm volgen om de update te installeren.
Volg de aanwijzingen op het scherm
Ga, indien nodig, terug naar het beginscherm van de app Instellingen
Ga terug naar het beginscherm van de tablet

2

3

Apps updaten
De apps die u op uw tablet installeert, zullen na verloop van tijd een gratis update
krijgen. Deze updates kunnen nodig zijn om problemen te verhelpen. Het is ook
mogelijk dat er met een update nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd, zoals
nieuwe levels (niveaus) bij een spel.
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Op een Android-tablet ziet u vaak een melding in de statusbalk of in het
Meldingenpaneel als er updates beschikbaar zijn:
Sleep van boven naar
beneden over het
scherm
Tik op de melding
Ga halverwege de
volgende pagina
verder
Daarnaast kunt u ook handmatig controleren of er updates voor de apps beschikbaar
zijn:
Open de Play Store

4

U bekijkt een overzicht van alle apps op uw tablet:
Tik op
Tik op

In dit voorbeeld zijn meerdere updates gevonden. Zo installeert u alle updates:
Tik op

Indien u alleen een update
voor een bepaalde app wilt
downloaden, tikt u bij de
betreffende app op
:
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Mogelijk ziet u een aantal
vensters. U moet akkoord
gaan met de voorwaarden:
Tik op

De updates worden gedownload en geïnstalleerd. Dit kan enkele minuten duren.
U ziet de voortgang:
Bij sommige apps kunt u
instellen dat de update
geïnstalleerd wordt zodra
deze beschikbaar is. Als u dit
wilt instellen:
Tik een vinkje

bij

Mogelijk moet u uw tablet
liggend houden om deze
optie te zien.

Tik op

,

Ga terug naar het beginscherm van de tablet

3

Let op!
Als u een vinkje
plaatst bij
, moet u vaak alsnog
toestemming geven voor het downloaden. U ziet daar dan een melding van in het
Meldingenpaneel.
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Let op!
Als u gebruikmaakt van mobiel internet via 3G/4G kan updaten van apps tot hoge
kosten leiden. U kunt dan beter instellen dat apps niet automatisch of alleen via een
Wi-Fi-verbinding worden bijgewerkt:

Tik op

,

of

Tik op
U ziet de instellingen voor de
Play Store:
Tik op

Tik, indien nodig, een
rondje
bij

Als er op een iPad updates zijn gevonden voor de apps, ziet u dat al aan de
badge op knop van de App Store. Maar ook als er geen updates zijn
gevonden, controleert u op onderstaande wijze op updates voor de apps:

Tik op
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Als er één of meer updates
zijn, ziet u dat ook aan de
badge
op de knop
Updates onder in het scherm:

Tik op
Ziet u geen nummer bij de
knop, dan tikt u evengoed op
de knop om te controleren op
updates.
In dit voorbeeld zijn meerdere updates gevonden. Deze updates zijn gratis. Zo
installeert u alle updates:
Tik op
Indien u alleen een update
voor een bepaalde app wilt
downloaden, tikt u bij de
betreffende app op
:

Ga terug naar het beginscherm van de tablet

3

De updates worden gedownload en geïnstalleerd. Op het beginscherm ziet u bij de

betreffende apps de voortgang op het appsymbool:

.
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Let op!
Standaard is ingesteld dat er ook automatisch op updates kan worden gecontroleerd
en in sommige gevallen worden deze ook automatisch gedownload. Als u gebruikmaakt van mobiel internet via 3G/4G kan dit tot hoge kosten leiden. U kunt dan beter
instellen dat apps niet automatisch of alleen via een Wi-Fi-verbinding worden
bijgewerkt:
Open de app Instellingen

1

Tik op
U ziet de instellingen voor
automatische updates:
Sleep het schuifje
bij
links

naar

Antivirusapp installeren op een Android-tablet
Hoewel u veel problemen kunt voorkomen door alleen apps te installeren
vanuit de Play Store, is het toch verstandig als extra beveiliging een
antivirusapp te installeren op uw Android-tablet. Met een antivirusapp kunt u uw
Android-tablet scannen op malware. Ook houden een aantal antivirusapps
voortdurend uw tablet in de gaten, zodat schadelijke software direct wordt herkend
en onschadelijk wordt gemaakt.
Antivirusapps zijn ook bekend onder de naam antimalware apps of mobile security.
De laatste naam wordt vaak gebruikt bij apps die ook nog andere bescherming
bieden, zoals het eenvoudig maken van een automatische back-up van uw gegevens
en bescherming tegen diefstal van uw tablet.
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Er zijn gratis en betaalde antivirusapps beschikbaar. Veel betaalde apps bieden
gratis proefperiodes van een beperkt aantal dagen. Op die manier kunt u een
antivirusapp uitproberen en zien of deze u bevalt voordat u de app koopt.
Goede gratis apps zijn onder andere van AVG en Avast!. Besef wel dat u bij
sommige gratis antivirusapps geen ondersteuning van de leverancier kunt
verwachten bij problemen, lees daarom goed de informatie bij de app.
U moet er ook rekening mee houden dat een gratis app vaak minder mogelijkheden
biedt dan betaalde apps. Virussen en spyware worden wel goed opgespoord en
uitgeschakeld, maar extra’s, zoals automatische back-ups maken of extra beveiliging
tegen diefstal, ontbreken. Ook zullen bepaalde gratis antivirusapps niet continu
werkzaam zijn op de achtergrond, maar alleen als u ze zelf de opdracht geeft
virussen en spyware op te sporen. Het gevolg kan zijn dat schadelijke software pas
wordt opgemerkt nadat het al actief is op uw tablet.
Meestal zijn gratis antimalware apps alleen beschikbaar voor thuisgebruik en niet
voor bedrijven. Ook zijn ze vaak maximaal een jaar gratis en krijgt u regelmatig de
vraag of u over wilt stappen naar de betaalde versie.
Met een abonnement bent u verzekerd van een jaar aan actuele virusupdates zodat
de app goed zijn werk kan blijven doen. Als het jaar bijna om is, krijgt u de vraag of u
het abonnement wilt verlengen.

Tip
Antivirusapps in een pakket
Soms is het mogelijk tegen korting meteen een antivirusapp voor een tablet aan te
schaffen wanneer u antivirussoftware voor een computer koopt.
In de Play Store kunt u antivirusapps zoeken door zoektermen als ‘antivirus’ of
‘mobile security’ te gebruiken.

Let op!
Direct downloaden van een app vanaf de website van een producent wordt
sideloaden genoemd. Hoewel dit in het geval van antivirusapps bij de bekende
producenten gewoonlijk veilig is, wordt aangeraden altijd een app via de Play Store
te downloaden. Deze is dan gecontroleerd op malware.
Vaak kunt u op de website van een bekende antivirusapp aanbieder wel op een
knop of link klikken die u direct naar de juiste pagina in de Play Store leidt. Of u
zoekt in de Play Store zelf op de naam van de app.

Tip
Tests
In computertijdschriften en op diverse websites worden regelmatig de resultaten
gepubliceerd van tests die zijn gedaan met antivirusapps.
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Let op!
Ga nooit in op aanbiedingen op websites waarbij zogenaamd virussen op uw tablet
gevonden zijn en u een gratis scan aangeboden krijgt. Hierbij wordt vaak juist
malware op uw tablet geïnstalleerd.
Een goede gratis antivirusapp is die van AVG. Met de app Gratis Antivirus voor tablet
van AVG Mobile kunt u uw tablet beschermen tegen virussen en andere malware.
Download de app Gratis Antivirus voor tablet van AVG Mobile

5

Zorg ervoor dat u de versie voor de tablet kiest, herkenbaar aan het woord ‘tablet’.
Open de app Gratis Antivirus voor tablet van AVG Mobile, genaamd
Antivirus 6
U activeert de app:
Tik op
U ziet het beginscherm van de app. U kunt de instellingen laten zoals ze zijn. De
antivirusapp houdt uw tablet op de achtergrond in de gaten op verdachte acties.
Daarnaast wordt de tablet, als het apparaat aan staat, automatisch iedere week
gescand. Om uw tablet handmatig te scannen op malware:
Tik op

U ziet ook de scanfrequentie:
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Uw tablet wordt gescand:
Als er verdachte bestanden
zijn gevonden, ziet u hiervan
een melding en wordt advies
gegeven over hoe te
handelen.

De app biedt nog meer opties voor antivirusbescherming. De belangrijkste op een rij:
Hiermee gaat u handmatig na of er een update is voor de
app.
Hier kunt u aangeven welke mappen u wilt scannen.
Als u deze functie uitzet, wordt u niet beschermd tijdens
het surfen op internet. Dit is niet aan te raden.
Hier kunt u de mate van de scangevoeligheid instellen.
Hier ziet u informatie over de prestaties van uw tablet. Als
u meer informatie wilt, tikt u bij het gewenste onderwerp
op

.

U kunt uw tablet registreren voor antidiefstal. Zo kunt u uw
tablet bij diefstal blokkeren, op afstand vergrendelen en
zien waar de tablet zich bevindt.
Hier kunt u apps beschermen met een wachtwoord of
back-ups maken van apps. U kunt dit tijdelijk voor veertien
dagen proberen, maar daarna heeft u de betaalde versie
van de app nodig. Ook kunt u gegevens wissen van de
tablet of de SD-kaart.
Ga terug naar het beginscherm van de tablet

3
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Antivirusapps en de iPad
Als het om antivirusapps voor de iPad gaat, heeft u weinig keuze in de App
Store. Apple maakt het namelijk onmogelijk voor producenten van
antivirussoftware om apps in de winkel te plaatsen. Apple vindt dat dit soort
apps onnodig zijn aangezien de iPad al veilig genoeg is en alle apps die uit de App
Store worden gedownload, virusvrij zijn.
Dit houdt automatisch in dat u wel risico kan lopen als u apps buiten de App Store
om downloadt en installeert. Dit wordt sideloaden genoemd.
Als uw iPad toch besmet raakt, is het dus niet mogelijk om met een antivirusapp uit
de App Store in te grijpen. Het enige wat u dan kunt doen, is eventueel met behulp
van sideloaden direct vanaf de website van een bekende antivirussoftware producent
een antivirusapp voor de iPad te downloaden. Daarom is het sterk aan te raden
alleen apps te downloaden uit de officiële App Store.
Het is wel mogelijk om mobile security apps te downloaden via de App Store. Dit zijn
apps die zich richten op andere beveiligingsaspecten voor het werken met de iPad.
Het gaat dan om apps die opties bieden als het maken van uitgebreide back-ups en
bij diefstal van uw iPad. Maar deze opties biedt de iPad zelf ook al. Heeft u toch
interesse in dergelijke apps, dan zoekt u dit soort apps met de zoekterm ‘mobile
security’ in de App Store.
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In dit cahier heeft u meer geleerd over uw tablet beveiligen. Wilt u meer weten over
het beveiligen, back-uppen en onderhouden van uw tablet, dan is de titel Tablet
beveiligen, back-uppen en onderhouden geschikt voor u!
De computer goed beveiligen is voor veel mensen gemeengoed. Ze controleren het
apparaat regelmatig op updates en voeren antivirusscans uit. Op tablets worden
deze maatregelen vaak nog niet getroffen. Toch is dat zeer belangrijk, want tablets
worden steeds vaker het doelwit van aanvallen van cybercriminelen.
Deze computergids gaat na of een tablet goed beveiligd is. Door middel van stap
voor stap-instructies controleert u diverse zaken. Niet alleen of de laatste updates
zijn geïnstalleerd en of een antivirusapp is ingesteld, maar ook op welke wijze het
tablet moet omgaan met cookies, pop-ups en locatie-instellingen. Ook krijgt u tips
om verstandig om te gaan met internet, e-mail, internetbankieren en online winkelen
op uw tablet. U moet er toch niet aan denken dat persoonlijke gegevens op straat
liggen of uw bankrekening wordt geplunderd!
Daarnaast is het maken van een back-up uiterst belangrijk. Met deze reservekopie
raakt u bij een crash niet uw waardevolle, persoonlijke bestanden en foto’s kwijt. Het
laatste onderwerp in het beheren en verwijderen van apps en bestanden zodat er
geen onnodige ruimte op uw tablet in beslag wordt genomen.
Kortom, een zeer complete titel die onmisbaar is als u gesteld bent op goede
beveiliging en privacy!
Tablet beveiligen, back-uppen en onderhouden
Auteur: Studio Visual Steps
Aantal pagina’s: 136
Uitvoering: Paperback, full colour
ISBN: 978 90 5905 340 3
Prijs: €12,95
Meer informatie: www.visualsteps.nl/tabletbeveiligen

Een greep uit de onderwerpen:
• beveiliging tegen virussen
• omgaan met spam en phishing
• privacyinstellingen maken
• sterke wachtwoorden maken
• veilig internetbankieren en online winkelen
• veilig op Facebook, Twitter en andere sociale media
• back-ups maken
• tablet opruimen
Geschikt voor: Tablets met Android versie 4, zoals de Samsung Galaxy Tab en de
iPad.
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?
1
In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes:
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert.
1

App Instellingen openen
Op een Android-tablet:

 Tik op

4

of

 Tik op

Play Store openen
Indien nodig:

 Tik op

of

of

 Druk op

Op de iPad:

5

App downloaden uit Play
Store
Indien nodig:

2

 Tik op

 Tik op

Teruggaan naar beginscherm
van de app Instellingen

 Tik op

(Vooral van belang bij tablets anders
dan van Samsung)

 Typ de naam van de app

of

 Tik (meerdere keren)
linksboven in het scherm op
 Tik op
 Tik op de app
Op de iPad:

 Tik (meerdere keren) boven in

 Tik op

het scherm op
3

Teruggaan naar het
beginscherm van de tablet

 Tik op

Op een Android-tablet:

 Druk op de starttoets
of
Op de iPad:

 Druk op de thuisknop
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6

App openen
Op een Android-tablet, vanuit de Play
Store waar de app zojuist is
gedownload:

 Tik op
Of vanaf het beginscherm op een
Android-tablet:

 Tik, indien nodig, op
of
 Tik op de app, bijvoorbeeld

Op een iPad:

 Sleep, indien nodig, van
rechts naar links over het
scherm
 Tik op de app, bijvoorbeeld
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