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Voorwoord
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Menno Schoone, auteur en beheerder van de
website www.SchoonePC.nl en uitgever van het boek dat nu voor je ligt: de 25e druk
van de SchoonePC computerbijbel, inclusief de recent verschenen Creators Update.
Deze handleiding bevat ongekend veel praktische tips en tools voor het (her)installeren, optimaliseren, beveiligen, onderhouden en gebruik van Windows 10. Een compleet naslagwerk dat door vele computergebruikers in Nederland, België en ver daarbuiten wordt gebruikt. Uit dit succes blijkt wel dat er een grote vraag is naar begrijpelijke informatie, zowel door beginnende als gevorderde computergebruikers.
Hoe je dit boek het beste kunt lezen
De hoofdstukken en paragrafen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gelezen,
laat je dus niet weerhouden verder te lezen wanneer een onderwerp (nog) iets te
ingewikkeld is. Het zal soms even doorbijten zijn, maar je inzet zal onder het motto
‘doen = leren’ uiteindelijk beloond worden met een aanzienlijke toename van het
computerplezier!
Gebruik het e-boek om te zoeken!
Bij de aankoop van dit boek heb je tevens een e-boek ontvangen, een digitale kopie
waarvan de inhoud en paginanummering exact gelijk is aan die van de papieren versie.
Dit e-boek is met een PDF-lezer zoals Microsoft Edge (§1.8), Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader en menig E-reader te openen. Ben je op zoek naar een specifiek
onderwerp? Maak dan gebruik van de zoekfunctie van het betreffende programma,
dat gaat vaak vele malen sneller en efficiënter dan zoeken via de woordenindex!
Gratis software? Iemand betaalt de prijs!
De in dit boek aanbevolen gratis software kan je (naar mijn beste eer en geweten)
veilig gebruiken. Wees er echter van bewust dat er altijd iemand is die daarvoor de
prijs betaalt. Let dus op dat je bij het downloaden van software niet per ongeluk op
een advertentie klikt (vaak te herkennen aan een misleidend grote groene of blauwe
download-knop). Ook tijdens installatie worden nogal eens malware aangeboden,
welke vaak op verwarrende wijze geweigerd moeten worden (zie paragraaf 4.1). Wees
dus alert zodat jij niet degene bent die de prijs betaalt!
Rest mij nog te verwijzen naar de pagina www.schoonepc.nl/mennoschoone.html
(voor informatie over mijn achtergrond, de ontstaansgeschiedenis van de website, de
gratis SchoonePC-nieuwsbrief en dit boek) en je succes te wensen bij het lezen en
toepassen van mijn tips. En dan nu aan de slag!
Menno Schoone
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