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Voorwoord 
 
Beste lezers en lezeressen, 
 
Tijdens het werken op de pc heeft u wellicht regelmatig vragen als: hoe 
maak ik een back-up, hoe wijzig ik mijn wachtwoord, hoe download ik 
een app, hoe maak ik een snelkoppeling of hoe importeer ik foto’s van 
een digitale camera naar mijn pc? In de Visuele stappengids Windows 
8 zoekt u veelgebruikte opties en functies in Windows 8 snel op. Per 
item wordt een afgeronde, efficiënte serie stappen aangeboden. Door 
de visuele weergave van de stappen kunt u de handelingen 
gemakkelijk uitvoeren.  
 
In dit cahier vindt u een aantal items uit de Visuele stappengids 
Windows 8. Zo kunt u kennismaken met de Visual Steps Beknopt-
methode. Een compact geschreven instructiemethode waarin knoppen 
en opdrachten visueel worden weergegeven. 
 
Visuele stappengidsen zijn handige naslagboekjes op A5-formaat. 
Ideaal om snel een handeling in op te zoeken. 
 
Veel plezier met dit cahier! 
Studio Visual Steps 
 
 
Nieuwsbrief 
 
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor 
de gratis Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u maandelijks 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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Het startscherm 
 

 
Op het startscherm van Windows 8 ziet u opvallende gekleurde tegels waarmee u 
apps (kleine programma’s) kunt starten. Daarnaast kunt u via deze toegangspoort 
ook programma’s, bestanden en instellingsvensters openen. 
 
Op het startscherm van Windows 8 staan tegels waarmee u een app, programma, 
bestanden of instellingsvensters kunt openen.  
 
Het startscherm: 
 
 
De tegels van apps 
en programma’s: 
 
 
Uw accountnaam: 
 

 
 

Als u een app, programma of het bureaublad heeft geopend, keert u zo snel terug 
naar het startscherm: 
 

 Druk op  
 
 
Een app of programma openen 
 
Een app of programma kunt u op diverse manieren openen. Zo opent u een app of 
programma via het startscherm: 
 

 Klik op een tegel 
 

Of: 
 

 Typ de naam van de app of het programma 
 

 Klik op het pictogram van de app of het programma 
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Of: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van het startscherm 
 

 Klik op  
 

 Klik op de gewenste app of het programma 
 
In geval van een programma kunt u vaak meerdere vensters openen. Heeft u al een 
venster geopend, dan opent u er zo nog één: 
 

 Rechtsklik op de tegel van het programma 
 

 Klik op  
 
 
De charmbalk 
 
De charmbalk is een werkbalk die u vanuit ieder programma of app kunt oproepen. 
De charmbalk heeft vijf knoppen die charms worden genoemd. U laat de charmbalk 
als volgt tonen: 
 

 Plaats de aanwijzer in de hoek rechtsboven of rechtsonder 
 

 Beweeg de aanwijzer zo ver mogelijk in de hoek zodat deze uit beeld verdwijnt 
 
De charmbalk verschijnt.  
 

 Beweeg de aanwijzer naar het midden 
 

Aan de rechterkant 
ziet u de charmbalk 
met de namen van 
de charms: 
 
Charm is het 
Engelse woord voor 
een bedeltje aan 
een bedelarmband. 
De knoppen op de 
charmbalk worden 
charms genoemd. 

 

U opent een charm op de charmbalk als volgt: 
 

 Klik op de charm 
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Het lijkt alsof de charmbalk er altijd hetzelfde uitziet. De charms veranderen niet. 
Maar wat u met de charms kunt doen, is afhankelijk van waar u op dat moment in 
Windows 8 bent: 
 

 

Vanuit de lijst met apps, gebruikt u de charm Zoeken om een app of 
programma te vinden. In de app Weer zoekt u bijvoorbeeld naar 
plaatsen waar u het weerbericht van wilt zien. En vanuit de app Internet 
Explorer zoekt u met zoekmachine Bing op internet.  

 

 

Met de charm Delen kunt u vanuit de app Weer het weer van de plaats 
die u bekijkt delen per e-mail. Hiervoor heeft de ontvanger wel Windows 
8 nodig. Gebruikt u Facebook of Twitter, dan kunt u een contactpersoon 
zoeken om daar de informatie mee te delen. 
Vanuit de app Foto’s kunt u met deze charm een foto versturen per 
e-mail of opsturen naar uw online opslagruimte op SkyDrive. 

 

 

De functie van de charm Start wijzigt niet. Met deze charm keert u altijd 
terug naar het startscherm. 

 

 

Met de charm Apparaten kunt u bijvoorbeeld vanuit de app Foto’s een 
printer selecteren om een foto af te drukken. 
 

 

 

Met de charm Instellingen kunt u niet alleen de opties van een app 
aanpassen. U kunt ook de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring 
nalezen. De aan te passen opties verschillen per app. In de app Weer is 
het alleen mogelijk om de zoekgeschiedenis te wissen. In de app 
Internet Explorer ziet u diversen internetopties. Als u de charm 
Instellingen opent vanaf het startscherm, kunt u instellingen voor de 
tegels op het startscherm aanpassen. 

 
 
De app-opdrachten 
 
Als u met de rechtermuisknop op een leeg deel van een scherm klikt, verschijnt er 
een balk met app-opdrachten. U toont als volgt de app-opdrachten: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van het scherm 
 

Er verschijnt een balk met opties. Deze opties verschillen per app.  
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Achtergrond startscherm instellen 
 
Met de charm Instellingen kunt u de achtergrond van het startscherm aanpassen aan 
uw persoonlijke voorkeur: 
 

 Open de charmbalk (zie De charmbalk) 
 

 Klik op de charm , , 
 

 

 Klik op de gewenste stijl  
 

 Klik op het gewenste kleurenschema 
 
 
Accountafbeelding veranderen 
 
Het wijzigen van de accountafbeelding doet u met Pc-instellingen. U kunt alleen de 
afbeelding veranderen van het account waarmee u bent aangemeld: 
 

 Open de charmbalk (zie De charmbalk) 
 

 Klik op de charm , , 

,  
 

 Open, indien nodig, de gewenste map met de foto  
 

 Klik op de gewenste foto 
 

 Klik op  
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Het bureaublad en de taakbalk 
 

 
Windows 8 bevat ook een bureaublad. U gebruikt dat om te werken met 
programma’s en voor een aantal systeemtaken. U kunt het bureaublad naar smaak 
aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de achtergrond instellen, 
bureaubladpictogrammen kiezen en snelkoppelingen maken. 
De taakbalk is de balk onder op het bureaublad met snelkoppelingen om onder 
andere programma’s te starten. 
 
 
Het bureaublad 
 
Naast het startscherm is het bureaublad beschikbaar. Op het bureaublad werkt u met 
programma’s en in vensters. U opent het bureaublad als volgt vanaf het startscherm: 
 

 Klik op  (bureaublad) 
 

Mogelijk ziet de tegel van het bureaublad er op uw computer anders uit. Klik in ieder 
geval op de tegel met de tekst Bureaublad. 
 

Bureaubladpicto-
gram: 
 
Taakbalk: 
 
Taakbalkknoppen: 
 
Systeemvak: 
 
Datum en tijd: 

 

 
U kunt het bureaublad aanpassen. Mogelijk ziet u een andere bureaublad-
achtergrond, een ander formaat knoppen of meer snelkoppelingen. In de volgende 
paragraaf leest u hoe u de achtergrond kunt instellen. 
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Bureaubladachtergrond instellen 
 
U kunt de achtergrond van het bureaublad wijzigen door zelf een afbeelding of een 
kleur te kiezen. Op het bureaublad: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van het scherm 
 

 Klik op , 
 
Om alle foto’s te selecteren of de selectie te wissen: 
 

 Klik op  of  
 
Als u één of meerdere afbeeldingen uit Windows wilt gebruiken: 
 

 Klik een vinkje  bij de gewenste afbeelding(en) 
 
Als u uw eigen afbeeldingen wilt gebruiken: 
 

 Klik op  
 

 Selecteer de gewenste map 
 

 Klik op  
 

 Klik een vinkje  bij de gewenste afbeelding(en) 
 
U kunt de afbeelding(en) schermvullend of naast elkaar laten weergeven of laten 
centreren: 
 

 Selecteer bij  de gewenste optie 
 

 Selecteer bij de gewenste wijzigingstijd 
 
Als u de foto’s in willekeurige volgorde wilt tonen: 
 

 Klik een vinkje  bij  
 
Als u een effen kleur als achtergrond wilt: 
 

 Klik bij  op   
 

 Klik op  
 

 Klik op een kleur 
 
Als u klaar bent: 
 

 Klik op  
 
 



11 

Dit cahier is een deel uit de Visual Steps-titel: Visuele stappengids Windows 8  
(ISBN: 978 90 5905 358 8). ©Visual Steps - www.visualsteps.nl 

Snelkoppeling naar een programma op het bureaublad 
plaatsen 
 
Als u een bepaald programma vaak gebruikt, kunt u een 
snelkoppeling op uw bureaublad plaatsen: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van het startscherm 
 

 Klik op  
 

 Rechtsklik op het gewenste programma 
 

 Klik op  
 

 Rechtsklik op het pictogram van het gewenste programma 
 

 Klik op ,  
 
 
Een schermafbeelding maken 
 
U kunt op een aantal manieren een schermafbeelding maken: 
 

 Druk op  
 

 Open  
 

 Druk op  en  
 
De schermafbeelding verschijnt in het programma Paint. U kunt de afbeelding nu 
bewerken, opslaan of versturen per e-mail. 
 
Een andere manier om een schermafbeelding te maken, is met het Knipprogramma. 
Dit programma staat in de lijst met alle apps: 
 

 Open  
 

 Klik bij  op  
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 Klik op  
 
De schermafbeelding verschijnt in het Knipprogramma. U kunt de afbeelding nu 
bewerken, opslaan of versturen per e-mail. 
 
 
Taakbalkknoppen maken en indelen 
 

Op de taakbalk staat standaard deze taakbalkknop: . Mogelijk ziet u nog een 
knop van uw internetbrowser. U kunt meer knoppen toevoegen aan de taakbalk. Dit 
doet u vanaf het startscherm of de lijst met alle apps: 
 

 Rechtsklik op het gewenste programma  
 

 Klik op  
 
Om een taakbalkknop te verwijderen van de taakbalk: 
 

 Rechtsklik op de taakbalkknop 
 

 Klik op  
 

Of vanaf het startscherm of de lijst met alle apps: 
 

 Rechtsklik op het gewenste programma 
 

 Klik op  
 
U kunt de knoppen ook in een andere volgorde slepen: 
 

 Klik op de taakbalkknop en houd de muisknop ingedrukt 
 

 Sleep de taakbalkknop naar de gewenste plaats op de taakbalk 
 

Dit kan ook met geopende vensters. 
 
 
Systeemmenu openen 
 
Vanaf het bureaublad kunt u snel een verborgen menu openen waarmee u 
bijvoorbeeld het Configuratiescherm kunt openen. Zo brengt u het systeemmenu in 
beeld: 
 

 Plaats de aanwijzer linksonder op het scherm 
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 Rechtsklik op  
 
Het menu wordt geopend. Om een onderdeel te openen:  
 

 Klik op het gewenste onderdeel, bijvoorbeeld  
 
 

De app E-mail 
 

 
E-mail heeft gezorgd voor een snelle manier van schriftelijke communicatie. Deze 
manier van verzenden is zeer populair in het bedrijfsleven, maar ook privé. 
Standaard staat de app E-mail op uw Windows 8-pc. U heeft een Microsoft-account 
nodig. Als u deze niet heeft, leest u in de volgende paragraaf hoe u zo’n account 
maakt. 
 
 
Nieuw Microsoft-account maken 
 
Voor het maken van een nieuwe Microsoft-account moet u zijn aangemeld met een 
administratoraccount. U maakt als volgt een nieuwe gebruikersaccount in Pc-
instellingen: 
 

 Plaats de aanwijzer in de hoek rechtsboven of rechtsonder en beweeg de 
aanwijzer omlaag 

 

 Klik op de charm , , , 

 

 Typ het e-mailadres van het Microsoft-account 
 

 Klik op  
 
Als u een account voor een kind maakt, kunt u Ouderlijk toezicht inschakelen: 
 

 Klik een vinkje  bij 

 

 

 Klik op  
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Het venster van de app E-mail 
 
Om de app E-mail te openen vanaf het startscherm: 
 

 Klik op  (E-mail) 
 
Dit is het standaardscherm van de app E-mail. 
 

Mappenlijst: 
 
In het midden ziet u 
de berichtenlijst. 
Hier ziet u de 
e-mailberichten: 
 
Hier ziet u de 
inhoud van een 
geselecteerd  
e-mailbericht: 
 
De ingestelde  
e-mailaccounts: 

 
 
Nieuwe e-mail maken en versturen 
 
Een nieuwe e-mail maakt en verstuurt u als volgt: 
 

 Klik op  
 

 Typ bij  het e-mailadres 
 
Als u contactpersonen heeft toegevoegd aan de app Personen, kunt u direct een 
contactpersoon kiezen: 
 

 Klik op  
 

 Klik op de contactpersoon of -personen 
 

 Klik op  
 
Om een onderwerp aan het bericht toe te voegen: 
 

 Typ bij  het onderwerp   
 

 Typ bij  het bericht 
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Om het e-mailbericht te verzenden: 
 

 Klik op  
 
Als u het bericht niet wilt verzenden: 
 

 Klik op ,  
 
Als u het bericht op een later moment wilt verzenden, kunt u het als concept opslaan: 
 

 Klik op ,  
 

Of: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van het scherm 
 

 Klik op  
 
 
Tekstopmaak wijzigen 
 
U kunt als volgt het lettertype, de grootte en de letterkleur wijzigen. Ook kunt u de 
tekst vet of cursief maken, onderstrepen en emoticons toevoegen aan een 
e-mailbericht: 
 

 Selecteer de tekst 
 

 Rechtsklik op de tekst  
 
Om het lettertype te wijzigen: 
 

 Klik op  en selecteer het gewenste lettertype 
 
Om de tekst vet of cursief te maken, te onderstrepen, de tekstkleur te wijzigen of 
emoticons te gebruiken: 
 

 Klik op ,  ,   en/of  
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Zoeken in e-mails 
 
Met de zoekfunctie van Windows 8 kunt u in de verzameling berichten zoeken. U 
start de zoekfunctie als volgt: 
 

 Klik op het postvak waarin u het bericht wilt zoeken 
 

 Open de charmbalk (zie De charmbalk) 
 

 Klik op de charm  
 

 Klik, indien nodig, op   
 

 Typ de gewenste zoekterm, bijvoorbeeld de naam van de afzender, het 
onderwerp of woord in het bericht 

 

 Klik op  
 
In de berichtenlijst verschijnt de e-mail waar het trefwoord in voorkomt: 
 

 Klik op het bericht 
 
 

Media 
 

 
In Windows 8 kunt u met verschillende meegeleverde apps en programma’s foto’s 
en video bekijken en muziek beluisteren, rippen en branden op cd.  
 
 
Windows Photo Viewer 
 
Met Windows Photo Viewer kunt u foto’s bekijken, verzenden per e-mail, afdrukken 
en een diavoorstelling afspelen. Het venster van Windows Photo Viewer kunt u 
openen via Windows Verkenner vanaf het bureaublad: 
 

 Klik op de taakbalk op  
 

 Open een map of bibliotheek met foto’s 
 

 Klik op een foto 
 
Als Windows Photo Viewer uw standaardprogramma voor het bekijken van foto’s is: 
 

 Klik op  
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Als Windows Photo Viewer niet uw standaardprogramma voor het bekijken van foto’s 
is: 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op  
 

U ziet het venster 
van Windows Photo 
Viewer: 
 
 
Werkbalk: 
 
 
Besturingselement 
voor afspelen: 

 
Om in te zoomen op de foto: 
 

 Klik op  
 

 Versleep het schuifje  
 
Een foto kunt u zo draaien: 
 

 Klik op  of  
 
Als u de foto op ware grootte wilt tonen: 
 

 Klik op  
 
Om de foto aan te passen aan de grootte van het venster: 
 

 Klik op  
 
De vorige of volgende foto in de map toont u zo: 
 

 Klik op  of  
 
U kunt van alle foto’s in de geopende map een diavoorstelling op volledige 
beeldschermgrootte laten afspelen: 
 

 Klik op  
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Een diavoorstelling stopt u als volgt: 
 

 Druk op  
 
U kunt een foto ook per e-mail verzenden vanuit Photo Viewer: 
 

 Klik op  
 

 Selecteer het formaat voor de afbeelding 
 

 Klik op  
 

 Verzend de e-mail 
 
U kunt een foto vanuit Photo Viewer openen in een ander programma: 
 

 Klik op  
 

 Klik op het gewenste programma 
 
Om afbeeldingen af te drukken: 
 

 Klik op ,  
 
U ziet een venster waarin u instellingen voor afdrukken kunt maken. Om de 
instellingen te wijzigen: 
 

 Selecteer bij  de juiste printer 
 

 Selecteer bij  het papierformaat 
 

 Selecteer bij  de kwaliteit 
 

 Selecteer aan de rechterkant van het venster de indeling 
 

 Selecteer bij  het gewenste aantal afdrukken van de 
getoonde foto(’s) 

 

 Klik, indien gewenst, een vinkje  bij  
 
Om het afdrukken te starten: 
 

 Klik op  
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Windows Media Player (muziek) 
 
Met Windows Media Player kunt u onder andere muziek en video afspelen, 
branden, synchroniseren en muziek rippen. Om Windows  

 

Media Player te openen in de modus Mediabibliotheek. Op het startscherm: 
 

 Typ: Media Player 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 

Adresbalk: 
 
Navigatievenster: 
 
Detailvenster: 
 
Lijstvenster: 
 
Besturingselement 
voor afspelen: 

 
Om de weergave van bestanden te wijzigen: 
 

 Klik rechtsboven in het venster naast het zoekvak op  
 

 Klik op de gewenste weergave 
 

Let op: de weergave wijzigt ook regelmatig in de verschillende vensters en modi van 
Windows Media Player. Hier kunt u soms niets aan wijzigen. 
 
Om de weergavemodus te wijzigen: 
 

 Druk, indien nodig, op  
 

 Klik op  
 

 Klik op een modus 
 
Om een muziekbestand af te spelen: 
 

 Klik op een muziekbestand 
 

 Klik op  
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Om Windows Media Player te tonen in de modus Nu afspelen: 
 

 Klik rechtsonder in het venster op  
 

 Vergroot het venster een stukje 
 

Media-informatie: 
 
 
Knop Rippen: 
 
 
Bibliotheekknop: 
 
 
Venster 
schermvullend 
maken: 
 
 
Besturingselement 
voor afspelen: 

 
Om een track te pauzeren: 
 

 Klik op  
 
Om het afspelen te stoppen: 
 

 Klik op  
 
Om de vorige of volgende track te beluisteren: 
 

 Klik op  of  
 
U kunt de tracks ook in willekeurige volgorde afspelen: 
 

 Klik op  
 
Om de track te herhalen: 
 

 Klik op  
 
U kunt het volume als volgt regelen: 
 

 Versleep het schuifje  bij  
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Om het venster beeldschermvullend te tonen: 
 

 Klik op  
 
Om de Mediabibliotheek te openen: 
 

 Klik op  
 
 

Standaard apps 
 

 
Op het startscherm staan diverse standaard apps. 
 
 
De app Agenda 
 
In de app Agenda kunt u afspraken toevoegen en bewerken.  
 

 Open de app Agenda 
 
Via de app-opdrachten kunt u een andere weergave voor de agenda selecteren: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van het scherm  
 
U kunt kiezen uit de weergave dag, werkweek, week en maand: 
 

 Klik op de gewenste weergave 
 
Als u in de agenda de weergave van een andere maand ziet, kunt u direct naar de 
weergave van vandaag. Dit doet u zo: 
 

 Klik op  
 
Een nieuwe afspraak voegt u als volgt toe via de app-opdrachten: 
 

 Klik op  
 

Of via de agenda zelf: 
 

 Klik op de gewenste dag 
 
Als u de datum nog wilt aanpassen: 
 

 Vul bij  de gewenste datum in  
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Bij de opties , , ,  kunt u extra informatie over de 
afspraak invullen: 
  

 Vul bij de gewenste opties de gegevens in 
 
Om meer gegevens toe te voegen: 
 

 Klik op  
 
Als de afspraak wordt herhaalt, bijvoorbeeld iedere week: 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op de gewenste optie 
 
Als u een herinnering voor de afspraak wilt instellen: 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op de gewenste optie 
 
Uw status voor de afspraak kunt u ook aanpassen: 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op de gewenste optie 
 
Als de afspraak privé is: 
 

 Klik een vinkje  bij  
 
U kunt een titel toevoegen aan de afspraak: 
 

 Klik op  
 

 Typ een titel  
 
Om een bericht toe te voegen, klikt u op  en typt u een bericht. 
 
Om de afspraak op te slaan: 
 

 Klik op  
 
Een afspraak kunt u als volgt verwijderen: 
 

 Klik op de afspraak 
 

 Klik op  
 
U kunt nog een Outlook-account toevoegen. De gegevens in de agenda van dat 
account worden dan toegevoegd aan de app: 
 

 Open de charmbalk (zie De charmbalk) 
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 Klik op de charm , , , 

 

 Typ het e-mailadres en wachtwoord van het Outlook-account 
 

 Klik op  
 

Wanneer u de app afsluit en opnieuw opent, worden de afspraken uit de nieuwe 
agenda toegevoegd.  
 
Als u de afspraken uit een toegevoegd account niet wilt laten tonen in de app 
Agenda, kunt u dit als volgt uitschakelen: 
 

 Open de charmbalk (zie De charmbalk) 
 

 Klik op de charm ,  
 

 Klik op het account 
 

 Klik het vinkje  weg bij  
 
De feestdagen hebben een andere kleur dan de afspraken die u toevoegt. Deze 
kleuren kunt u zelf wijzigen: 
 

 Open de charmbalk (zie De charmbalk) 
 

 Klik op de charm ,  
 
Om de kleur aan te passen van de feestdagen: 
 

 Klik bij  op de kleur 
 

 Klik op de gewenste kleur 
 
Op dezelfde wijze kunt u de kleur van afspraken bij een account of de 
verjaardagskalender wijzigen.  
 
U kunt een bepaalde optie, bijvoorbeeld de verjaardagskalender, niet laten tonen: 
 

 Sleep het schuifje  bij  naar links 
 
Standaard worden de knoppen Volgende en Vorige niet getoond. Dit kunt u als volgt 
wijzigen: 
 

 Sleep het schuifje  bij  naar rechts 
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De app Lezer 
 
De app Lezer is een handige app om PDF-bestanden mee te bekijken. De afkorting 
PDF staat voor Portable Document File. U vindt de app in de lijst met alle apps. 
 

 Open de lijst met apps 
 

 Klik op  
 
Als de app Lezer als standaard app is ingesteld, wordt deze automatisch geopend 
als u een PDF-bestand opent: 
 

 Dubbelklik op een PDF-bestand 
 

De app Lezer wordt geopend. U kunt door het document bladeren door het 
schuifblok te verslepen: 

 

 Versleep het schuifblok 
 
U zoomt eenvoudig in en uit in de app Lezer: 
 

 Klik op  of  
 
Via de app-opdrachten kunt u instellingen wijzigen en in het PDF-bestand zoeken. U 
opent eerst de app-opdrachten: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van het scherm 
 
Om een bepaald woord te zoeken in het bestand: 
 

 Klik op  
 

 Typ het zoekwoord 
 

 Klik op  
 
De zoekresultaten worden gemarkeerd. Om een volgend of vorig resultaat te 
bekijken: 
 

 Klik op  of  
 
Om alle resultaten in een kader weer tegeven: 
 

 Klik op  
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Om het zoeken te stoppen: 
 

 Klik op  
 
U kunt als volgt twee pagina’s in beeld laten verschijnen.  
 

 Klik op  
 
Om weer één pagina te laten weergeven: 
 

 Klik op  
 
Het document laat u als volgt weer doorlopen: 
 

 Klik op  
 
Het is ook mogelijk om een ander bestand te openen: 
 

 Klik op  
 

 Klik op een recent bestand 
 

Of: 
 

 Klik op  (Bladeren) 
 

 Open de map met het PDF-bestand 
 

 Klik op het gewenste PDF-bestand 
 

 Klik op  
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Indien gewenst kunt u een PDF-bestand op de harde schijf van uw computer 
opslaan: 
 

 Klik op  
 

 Selecteer, indien gewenst, een andere locatie om het bestand op te slaan 
 

 Typ, indien gewenst, een andere naam voor het bestand  
 

 Klik op  
 
Als het bestand gedraaid moet worden: 
 

 Klik op ,  
 
Om meer informatie over het bestand weer te geven: 
 

 Klik op ,  
 
Een bestand sluit u als volgt: 
 

 Klik op ,  
 
U kunt het PDF-bestand ook delen via de apps E-mail of SkyDrive: 
 

 Open de charmbalk (zie De charmbalk) 
 

 Klik op de charm  
 

 Klik op  of  
 

 Vul de gewenste gegevens in 
 

 Klik op  of  
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In dit cahier heeft u gezien wat de Visual Steps Beknopt-methode inhoudt. Wilt u 
meer informatie over deze methode? Op www.visualsteps.nl/methode vindt u alle 
informatie.  
 
Heeft u tijdens het werken op de pc ook regelmatig vragen als: hoe maak ik een 
back up, hoe wijzig ik mijn wachtwoord, hoe download ik een app, hoe maak ik een 
snelkoppeling of hoe importeer ik foto’s van een digitale camera naar mijn pc? In de 
Visuele stappengids Windows 8 krijgt u antwoord op deze en vele andere 
veelvoorkomende vragen. 
In dit handige naslagwerk zoekt u veelgebruikte opties en functies in Windows 8 snel 
op. Per item wordt een afgeronde, efficiënte serie stappen aangeboden. Door de 
visuele weergave van de stappen kunt u de handelingen gemakkelijk uitvoeren. Een 
onmisbaar naslagwerk voor iedere pc-gebruiker die een handig geheugensteuntje 
wil gebruiken. 

 
Visuele stappengids Windows 8 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 224 
Uitvoering: Paperback, full colour, A5-formaat 
ISBN: 978 90 5905 358 8 
Prijs: €12,95 
 
Website bij het boek: 
www.visualsteps.nl/stappengidswindows8 
 
 
 

Een greep uit de onderwerpen: 
 

• werken met het startscherm, bureaublad en de taakbalk 
• instellingen maken voor het beeldscherm, vensters, programma’s, 

energiebeheer, muis, toetsenbord, touchscreen en geluid 
• werken met bestanden, mappen en bibliotheken 
• interessante opties in Internet Explorer 
• e-mailen en contactpersonen toevoegen aan de app Personen 
• handige opties voor tekstverwerking in WordPad 
• beveiliging, onderhoud en back-ups 
• gebruikersaccounts maken en beheren 
• branden 
• werken met een usb-stick, externe harde schijf en digitale camera 
• werken met foto, video en muziek 
• thuisgroep instellen 
• werken met diverse apps, zoals Agenda, Weer, Kaarten en Lezer 
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 Tip 
Basisgids Windows 8 
Stapt u over van een andere versie van Windows naar Windows 8? Dan is dit het 
ideale boek om kennis te maken met de nieuwe en vernieuwde opties van Windows 
8! Zaken die u tegenkomt tijdens uw verkenning in Windows 8 zijn onder andere het 
nieuwe startscherm. Dit scherm is de toegangspoort naar alle programma’s en 
opties op de pc of laptop, die u opent via de tegels of verborgen opdracht-knoppen. 
Daarnaast werkt u in Windows 8 veel met apps (kleine programma’s). Zo zijn er 
apps beschikbaar voor werken met e-mail, internet en contactpersonen, maar ook 
apps om het weer te bekijken of een route te plannen. In deze titel bekijkt u enkele 
veelgebruikte apps. Daarnaast doorloopt u in dit stap voor stap-boek ook belangrijke 
opties voor het instellen van bijvoorbeeld de beveiliging van de pc en het delen van 
bestanden met meerdere gebruikers. Ook het werken met muziek, foto’s en video op 
uw Windows 8-computer kan uiteraard niet ontbreken in deze titel. Gebruik dit 
praktische boek naast uw pc, doorloop de stappen en binnen een mum van tijd kent 
u de fijne kneepjes van Windows 8! 

 
Basisgids Windows 8 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 288 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 268 0 
Prijs: €19,95 
 
Website bij het boek: www.visualsteps.nl/windows8 
 
 
 
 
 
 

Een greep uit de onderwerpen: 
 

• kennismaken met het nieuwe startscherm, charms en app-opdrachten 
• werken met het bureaublad, de taakbalk en het lint 
• kennismaken met apps voor onder andere internet en e-mail 
• werken met mappen, bestanden en bibliotheken 
• muziek, foto en video 
• diverse instellingen maken 
• beveiliging, apparaatbeheer en thuisgroepen maken 

 
 


