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Uitleg over diverse apparaten zoals, iPad, Mac en Macbook,
Uitleg over bepaalde programma’s
Iedereen die iets weet mag iets inbrengen of vragen.
Middels deze nieuwsbrief proberen we regelmatig nieuwigheden van Apple te
ventileren.
Wanneer zijn deze avonden?
Iedere 2e donderdagavond van de maand.
Aanvang: 19.30 uur.
De Teamleider voor deze avond is Jan Kimenai.

Informatie:
De maand december is de laatste maand om je accu van je iPhone (een van de
laatste modellen) te vervangen. Per januari 2019 wordt dit fors duurder. Controleer
je huidige batterij via instellingen-batterijconditie, Als je batterij geen piekprestatie
geeft vervang dan de batterij. Als je het niet weet laat het controleren in de winkel.
Adobe Photoshop brengt een volledige versie uit voor de iPad met dezelfde
structuur als bij de desktop uitvoering. De datum is nog niet bekend. Houdt het in
de gaten via de App-store.
Momenteel is Affinity voor de desktop in de aanbieding voor € 38,99 en voor de
Ipad kost deze € 14,99. Ik weet niet hoe lang de aanbieding duurt. Houd de
website van Affinity in de gaten.
Op je iPad kan het wel eens voorkomen dat je je toetsenbord niet te zien krijgt. Erg
vervelend. De oorzaak komt voor omdat je toevallig op een andere bluetooth
apparaat ingelogd was. Zet op je eigen iPad de bluetooth uit en het probleem is
opgelost. Je krijgt dan vanzelf weer het toetsenbord te zien.
Firefox Focus is een nieuwe Browser van Firefox. Het is een App.Deze app is
gratis te downloaden. Wat is het voordeel van deze app is? Je kunt prive
navigeren, surfen en wissen.Het is geen vervanging van de Firefox maar een extra
aanvulling.
Wist je dat je op je iPad of Mac met iMovie een geweldige trailer of fototrailer kunt
maken voor je film of voor op facebook, Instagram of plaatsen in je website. Als je
deze trailer gemaakt hebt kun deze zo omzetten in iMovie film naar Mpeg4.
Op de Apple avond in december zal Wicher een demonstratie geven. Breng je ipad
of macbook mee en maak een een mapje aan of zet daar ongeveer 30 horizontale
foto’s in. Foto.
Windows installeren op je Mac of Macbook het kan.
Hieronder een beschrijving van 2 mogelijkheden. Apple heeft zelf in de map van
Software in het mapje Bootcamp Assitent zitten. Deze is gratis. En de andere
mogelijkheid is de windows Parallel te installeren een sleutel voor een jaar kost
ongeveer € 70 en een permanente sleutel kost ongeveer € 90.
Hieronder vind je de informatie van de Parallel uitvoering.

Om de tekst te lezen a.u.b. vergroten.
Hieronder nog een interessante tip! Voor Macbook en de Mac.

Het kan wel eens voorkomen dat u per ongelijk een verkeerde toets indrukt bij het
afsluiten of in de slaapstand of toevallig een verkeerd toetsje indrukt. Het gebeurde
mij ook. Wat gebeurde er mijn toetsenbord een problemen met inloggen de letters
konden niet meer getypt worden. Wat nu? Internet afgezocht ik was niet de enige.
Kwam daar verschillende oplossingen tegen. Gelukkig.
Ik zou zeggen. lees deze goed door en bewaar deze tip.
Begin met het volgende als je een wachtwoord op het openingsscherm niet ingetikt
krijgt neem dan een toetsenbord met een draadje. En log in.
Zie het voorbeeld hieronder.
Oplossing ga naar het het appeltje links boven vervolgens naar toegankelijkheid,
Muis en trackpad en haal het V-tje weg bij Activeer muis toetsen.

Foto’s delen
Er zijn verschillende manieren om foto’s te delen.
=-Er zijn diverse Apps waarmee dit gaat.
( Whatsapp, Dropbox, Wetransfer, Onedrive, etc).
– Via de E-mail.
– Via Maildrop.(In Apple is dat makkelijk. Bestand te groot? Dan krijg je de vraag of
je dit via de Maildrop wilt versturen`).
– Via Teamviewer.
– Via de Icloud.
– Via een tekstbericht.
Het is ook mogelijk om een Online album aan te maken in foto’s.
Voor vrienden en en familie.
Misschien bij de volgende Apple bijeenkomst kunnen we er eens aandacht aan
schenken.
Is het bedieningspaneel weg op de Ipad? Geen probleem
Het zit op een andere plaats.
Veeg aan de rechterkant van boven naar beneden. Dan komt het te voorschijn.
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden verbonden!

