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SCOTT KELBY

HET BESTE VAN SCOTT 
KELBY OVER DIGITALE 
FOTOGRAFIE
2e editie

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  316 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby 
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561945
NUR:  473
THEMA:  AJ
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  oktober 2020

Scott Kelby is de best verkopende 
auteur ter wereld van boeken over 
fotografische technieken. Hij is 
tevens hoofdredacteur en uit-
gever van het tijdschrift Lightroom 
Magazine, producer van 
LightroomKillerTips.com, hoofd-
redacteur en uitgever het tijdschrift 
Photoshop User en presentator van 
de invloedrijke wekelijkse live-talk-
show over fotografie The Grid. 
Scott is ook algemeen directeur van 
KelbyOne.com en geeft over de hele 
wereld workshops over fotografie en 
Lightroom. Hij is bekroond auteur 
van meer dan 90 boeken, waaron-
der Photoshop voor Lightroom-
gebruikers, de reeks Scott Kelby 
over digitale fotografie, Het grote 
flitserboek en Het Adobe Photoshop 
Lightroom Classic boek voor digitale 
fotografen.

Scott Kelby is al meer dan vijf jaar op rij de bestverkopende auteur ter wereld 
van boeken over digitale fotografie. Speciaal voor jou heeft hij de meest 
actuele, beste, nuttigste en indrukwekkendste ‘oh, zo doe je dat’-technieken 
van zijn baanbrekende serie Scott Kelby over Digitale fotografie geselecteerd. 
Ze zijn bijeen gebracht in deze ‘verzameling van grootste hits.’

Deze reeks boeken is de bestverkopende boekenserie over digitale fotografie 
aller tijden. De reden daarvoor is dat Scott de gave heeft om ingewikkelde 
dingen eenvoudig uit te leggen. Hierdoor krijg je technieken volledig onder 
de knie waarvan je dacht dat je die nooit zou beheersen. Scott vertelt je, op 
de zelfde manier waarop hij het een vriend zou vertellen, precies op welke 
knop je moet drukken en welke instellingen je moet gebruiken zodat je de 
foto’s kunt maken waarvan je altijd al gedroomd had. Het soort foto’s waar-
van je weet dat je ze in je hebt, als je maar de geheimen kende om ze te 
maken (en dat is nou precies wat je in dit boek leest).

De boeken uit de serie vonden weerklank bij fotografen over de hele wereld 
(ze zijn vertaald in zowat elke taal die je maar kunt bedenken), omdat ze niet 
over de theorieën gaan en niet vol staan met verwarrend jargon en gedetail-
leerde concepten. Dit boek vertelt je alleen maar wat je precies moet weten. 
Het is een ‘laat me zien hoe ik het moet doen’-boek in plaats van een ‘vertel 
me hier alles over’-boek. Wat je nu in je handen houdt is Scotts ‘beste van 
het beste’ (samengesteld uit alle vijf de boeken uit de serie), bijgewerkt met 
de laatste informatie, met één afgerond onderwerp, één enkele techniek en 
één krijg-het-nu-voor-elkaar-idee per bladzijde.
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Werner Pellis 
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463561914
NUR:  473
THEMA:  AJ
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  september 2020

WERNER PELLIS

FOCUS OP FOTOGRAFIE: 
HUWELIJKSFOTOGRAFIE

Huwelijksfotografie is een bijzondere vorm van foto-
grafie: alles moet namelijk perfect gaan, want er is 
nauwelijks ruimte voor fouten. Om huwelijksfotogra-
fie goed te beheersen is het derhalve belangrijk met 
een groot aantal zaken rekening te houden. Dit boek 
behandelt en beschrijft ze, zodat u als (aankomend) 
huwelijksfotograaf beslagen ten ijs komt en de onver-
getelijke dag voor het pasgetrouwde stel ook daad-
werkelijk onvergetelijk maakt. 

Tot de behandelde onderwerpen behoren:
•  Techniek: belichten, objectieven, camera’s, flitssets, 

continulicht, randapparatuur
•  Het moment; alle momenten: checklist; inhoud van 

de beelden
•  Bedenken van aanpak, invalshoeken en het 

ontwikkelen van een eigen stijl
•  De nieuwste ontwikkelingen, zoals love shoots en 

styled shoots
•  Zakelijke kanten, promotie en presentatie
•  Trouwen in het buitenland

Werner Pellis is een mensenmens die zijn vak met 
veel plezier uitoefent. Als vijfjarige kreeg hij zijn eerste 
camera en vanaf zijn zestiende ging hij zich serieus met 
fotografie bezig houden. Sinds 1998 is hij fotograaf van 
beroep. Hij geeft met veel enthousiasme les in fotografie 
als docent en medeoprichter van BeeldCentrum, een 
cursuscentrum dat fotografieopleidingen en fotografie-
cursussen verzorgt.

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Ferry Knijn 
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463561938
NUR:  473
THEMA:  AJTF
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  oktober 2020

-FERRY KNIJN

FOCUS OP FOTOGRAFIE: 
PORTRETFOTOGRAFIE

Portretfotografie is geweldig om te doen. Het is mis-
schien ook wel één van de meest populaire vormen 
van fotografie. En bijna iedereen begint op dezelfde 
manier: in de thuisstudio of op locatie, met mini-
male middelen. In dit boek vindt u alle informatie 
die je nodig hebt om met minimale middelen, maar 
maximale kennis het meeste uit uw thuis- of eerste 
studio te halen. Aan de orde komen het juiste gebruik 
van camera en lichtapparatuur, de technische ele-
menten, lichtrecepten, poseren en nabewerking. Dit 
alles geserveerd op een no-nonsense en begrijpelijke 
manier, op een luchtig bedje van humor met een 
vleugje sarcasme, want er wordt al moeilijk genoeg 
gedaan in de (fotografie)wereld.

Ferry Knijn  is een visual content creator, oftewel por-
tret- en reportagefotograaf, documentairemaker en You-
Tuber. In 2011 is hij begonnen met het fotograferen van 
artiesten en het maken van korte videodocumentaires. 
Nu werkt hij voor artiesten, bedrijven, bladen, omroepen 
en ngo’s. Veel bekende en onbekende personen hebben 
voor zijn lens gestaan. Naast zijn reguliere werkt geeft 
hij ook regelmatig workshops en online trainingen. Dit 
doet hij op zijn eigen luchtige en directe manier, want 
fotografie is niet moeilijk, je moet alleen even weten hoe 
het moet! Ook is hij ambassadeur/promoter voor Fuji-
film, Profoto, Capture One, Nissin en Leofoto.
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Uitvoering:  paperback, full colour 
Omvang:  336 pagina’s
Auteur:  Frank Doorhof 
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463561907
NUR:  473
THEMA:  AJ
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  september 2020

FRANK DOORHOF

FOTOGRAFEREN IN ELKE 
SITUATIE
2e editie

Bijna elke fotograaf krijgt ermee te maken: ruimte, 
of het gebrek daaraan. Vaak resulteert dit in improvi-
saties op het laatste moment en dat is jammer, want 
het komt de kwaliteit van het eindresultaat niet altijd 
ten goede. In dit boek legt fotograaf Frank Doorhof 
uit hoe je mooie foto’s kunt schieten in nagenoeg elke 
situatie. Het argument “Ik heb geen goede ruimte” 
wordt in ieder hoofdstuk verder ontkracht, en als jij 
ook tot de groep fotografen behoort die hiermee te 
maken heeft, of die gewoon wil leren om in iedere 
situatie mooie foto’s te maken, dan is dit absoluut 
het boek voor jou. Daarbij is het aangevuld met veel 
prachtige voorbeeldfoto’s uit de dagelijkse (model)
fotografiepraktijk van Frank. Deze tweede editie is 
volledig geactualiseerd en bijgewerkt. 

Fotograaf en KelbyOne-trainer Frank Doorhof geeft 
workshops modelfotografie in zijn studio in Emmeloord, 
in het buitenland, maar ook op bijzondere plekken, zoals 
in kastelen, musea en urbexlocaties. Frank leert je hoe 
licht werkt, want dan kun je het meten en sturen, altijd 
en overal. Frank heeft meer dan 15 instructievideo’s uitge-
bracht en diverse bestsellers over fotografie geschreven 
in meerdere talen. Op social media is hij ook heel actief. 
Dagelijks maakt hij vlogs en video’s met reviews, tips en 
trucs over alles wat met fotografie te maken heeft.

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteurs:  Huub Keulers en Marcel van der Looij
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463561921
NUR:  473
THEMA:  AJ
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  januari 2021

HUUB KEULERS EN  
MARCEL VAN DER LOOIJ

FOCUS OP FOTOGRAFIE: 
STRAATFOTOGRAFIE
In de loop der jaren is er wel wat veranderd voor een 
straatfotograaf. Daar waar mensen het vroeger een eer 
vonden om vastgelegd te worden word je nu argwa-
nend aangekeken. Hoe mooi is het dan als het lukt om 
een interessant fotoverhaal te vertellen of een prach-
tig straatportret te maken. De auteurs van dit boek 
beoefenen al jaren straatfotografie en hebben gemerkt 
dat er, buiten enkele workshops, nauwelijks instituten 
te vinden zijn die opleiden tot straatfotograaf. Daar-
door zijn de meeste straatfotografen autodidact. Zij 
leren van andere fotografen, bekijken video’s op You-
Tube of lezen artikelen. Boeken over straatfotografie 
zijn echter schaars en laten vaak alleen foto’s met een 
korte beschrijving zien. Helaas wordt hierin nauwelijks 
uitgelegd hoe je je op straat als fotograaf het beste 
kunt gedragen of hoe je de mooiste straatfoto’s maakt. 
Dit boek gaat hier wél op in.

Tot de behandelde onderwerpen behoren:
• Straatfotografie nader bekeken
• Technieken en strategieën
• Beste plekken voor straatfotografie
• AVG, Privacy en Ethiek
• Nabewerking
• Voor de gevorderde straatfotograaf

Huub Keulers is gediplomeerd opleider en freelance 
(sport)fotograaf. Marcel van der Looij is innovatie-
manager en freelance (sport)fotograaf. Zij hebben 
diverse prijzen gewonnen met hun foto’s.
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  André van Woerkom
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561877
NUR:  991
THEMA:  UGP, AJT
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  december 2020

André van Woerkom, voormalig 
hoofdredacteur van Color Graphics 
Magazine, heeft vijftien jaar erva-
ring als researcher, docent, vertaler 
en schrijver. Hij schreef meer dan 
vijftien boeken over fotografie en 
beeldbewerking.

Photoshop Elements is een fantastisch programma voor fotobewerking, en 
biedt hier en daar zelfs meer mogelijkheden dan Adobe Photoshop.  
Dit kleurrijke boek gaat daar uitgebreid op in, en laat u spelenderwijs ervaren 
hoe u uw digitale beeldverzameling beheert, gebruikt, corrigeert, verbetert, 
bewerkt of vervalst. Aan de hand van talloze speelse voorbeelden laat de 
auteur u zien hoe u zelf een digitale beeldartiest wordt. En met de voorbeeld-
bestanden die u kunt downloaden kunt u snel aan de slag. Tot de behandelde 
onderwerpen behoren:
• Aan de slag: wegwijs worden in de Organizer en de Editor
• Snelle handelingen: werken met Photomerge en de Instructiemodus
•  Bestanden en bestandsindelingen: werken met digitale foto’s en andere 

bestanden
• Bijsnijden: afbeeldingen op maat maken
• Kleur: kleurmodi en kleurmodellen
• Bewerken: corrigeren en retoucheren
• Deelgebieden: selecties maken
• Complexere afbeeldingen: werken met lagen
• Inkleuren: omtrekken en vullingen
• De boodschap overbrengen: werken met tekst
• Creativiteit: tekenen, schilderen en gummen
• Uitvoer: afdrukken, presenteren en gereedmaken voor internet

ANDRÉ VAN WOERKOM 

ONTDEK ADOBE 
PHOTOSHOP ELEMENTS 
2021
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Team VDM
Formaat:  17 x 21 cm
ISBN:  9789463561891
NUR:  991
THEMA:  AKC, UGC
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  januari 2021

TEAM VDM

ZO WERKT AFFINITY 
PUBLISHER

Affinity Publisher is een programma voor pagina-
lay-out dat deel uitmaakt van de grafische suite van 
Serif. Deze suite bevat tevens de programma’s Affinity 
Photo voor professionele fotobewerking en Affinity 
Designer, voor het ontwerpen van high-end grafische 
producties. De drie programma’s zijn naadloos met 
elkaar geïntegreerd, zodat je van een volwaardige 
grafische oplossing mag spreken.

Met Publisher ontwerpt u advertenties, tijdschrift-
pagina’s, boeken, boekomslagen en nog veel meer. 
Dankzij de ingebouwde gereedschappen voor kleur-
beheer is een getrouwe reproductie gewaarborgd. 
Gereedschappen omvatten bijvoorbeeld tekstom-
loop en -doorloop, automatische inhoudsopgave en 
(pagina)nummering, ondersteuning van talloze grafi-
sche bestandsindelingen, werken met stijlen, consis-
tente opmaak dankzij masterpages en nog veel meer. 
Met de ingebouwde PDF-functionaliteit zijn produc-
ties probleemloos aan drukkers en servicebureaus aan 
te leveren.

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Mark van Heck
Formaat:  17 x 21 cm
ISBN:  9789463561884
NUR:  991
THEMA:  AKC, UGC
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  september 2020

MARK VAN HECK

ZO WERKT AFFINITY 
DESIGNER

Affinity Designer is professionele software voor het 
maken van grafische ontwerpen en illustraties. Het 
programma is vergelijkbaar met Adobe Illustrator, 
maar de details verschillen. Affinity Designer biedt 
nieuwe mogelijkheden en is scherp geprijsd, zonder 
abonnement. 

In Zo werkt Affinity Designer laat Mark van Heck zien 
wat u met dit programma kunt doen. Het boek is 
geschikt voor iedereen die wil beginnen met grafische 
vormgeving en illustratie, maar biedt ook genoeg 
nieuws voor mensen die overstappen van een ander 
pakket.

Mark van Heck is sinds zijn jeugd altijd geïnteresseerd 
geweest in het leren, proberen en gebruiken van nieuwe 
creatieve technologie. Hij vervulde verschillende functies 
in ict en onderwijs. Sinds 2007 is Mark onafhankelijk 
professional op beide gebieden. Hij bouwt websites, 
digitale leeromgevingen, interactieve leermiddelen, 
interactieve boeken en apps. Daarnaast geeft hij trainin-
gen en schrijft hij inhoud voor digitale en traditionele 
lesmethodes, lespakketten en ander leermateriaal over 
ict en andere onderwerpen.
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Pieter van Groenewoud
Formaat:  20 x 20 cm
ISBN:  9789463561860
NUR:  985
THEMA:  ULH
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  december 2020

Pieter van Groenewoud heeft een 
jarenlange ervaring met de produc-
ten van Apple. Hij schreef  meerdere 
bestsellers over o.a. MacOS  
Catalina, de iPhone, de iPad en 
iCloud. Hij is mede-oprichter van 
everlearn.nl, een Nederlands online 
trainingsplatform voor multimedia-
trainingen. Voor Apple is hij Apple 
Sales trainer.

Ben je op zoek naar een boek waarin de werking van een Mac, macOS en 
de meegeleverde Apple-software duidelijk worden uitgelegd? Dan is dit het 
boek voor jou! Van de installatie van een nieuwe Mac en het uitvoeren van 
basishandelingen tot het werken met foto’s of het instellen van je e-mail, alle 
populaire Apple-programma’s komen aan bod. Dat computerboeken niet saai 
hoeven te zijn, bewijst dit boek: het is in duidelijke taal geschreven, bevat 
prachtige illustraties in kleur en heeft een opvallend, vierkant formaat. Dit 
boek is geschikt voor iedereen die net een nieuwe Mac heeft aangeschaft of 
is overgestapt naar macOS. Ook wordt er nadrukkelijk rekening gehouden 
met mensen die voorheen hebben gewerkt met Windows op een pc.

PIETER VAN GROENEWOUD

macOS 10.16
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  352 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463561846
NUR:  985
THEMA:  AKC, UGC
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  december 2020

BOB TIMROFF

HANDBOEK macOS 10.16
Dit Handboek is alles wat je nodig hebt om volledig 
controle te krijgen over je macOS besturingssysteem. 
Met de stappenlijsten, tips en trucs in het Handboek 
macOS  leert u om comfortabel te werken met macOS  
en ontdekt u vele, soms verborgen functies. Dit boek 
is onmisbaar voor iedere Mac-gebruiker, zowel voor 
beginners als voor gevorderden en experts.

Bob Timroff informeert al zijn leven lang mensen over 
internet. Hij publiceert in vakbladen, geeft lezingen, is 
werkzaam als docent en hij is een fervent Mac-bezitter. 
Zijn persoonlijke belevenissen publiceert hij op zijn web-
site zebra404.nl en zijn YouTube-kanaal ZebTV.

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561839
NUR:  985
THEMA:  ULH
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  oktober 2020

BOB TIMROFF

ONTDEK macOS 10.16
Een van de vele redenen om een Mac te gebruiken 
is macOS, het nieuwe besturingssysteem van Apple. 
Een besturingssysteem is een van de belangrijkste 
onderdelen van de computer. Het zorgt er onder meer 
voor dat u programma’s kunt starten, bestanden kunt 
beheren en extra apparaten kunt aansluiten. MacOS 
ziet er schitterend uit, is uiterst stabiel, zeer gebruiks-
vriendelijk en vraagt nauwelijks onderhoud.

Uit de inhoud:
•  Introductie: maak kennis met macOS, het 

bureaublad, het dock, Finder en de menu’s.
•  Bestanden: voel u thuis in de thuismap en maak en 

bewaar documenten in iCloud Drive.
•  Navigeren: navigeer, zoek met Siri en organiseer met 

programmatabbladen, tags, Mission Control, Spaces, 
Spotlight, AirDrop, slimme mappen en het dock.

•  Voorkeuren: stel voorkeuren in voor uzelf, het 
systeem, hardware, internet en het netwerk.

•  Programma’s: leer werken met de map 
Programma’s, ontdek hulpprogramma’s, 
Berichtencentrum, Continuity, Handoff en werp een 
blik op iLife en iWorks.

•  Aan de slag: vind uw weg in Contacten, Agenda, 
Muziek, Foto’s, Fotolader, Photo Booth, QuickTime 
Player en Time Machine.

•  Internet: maak verbinding met internet en werk 
met Mail, Safari, Berichten en iCloud.

10 NAJAAR 2020 PC, TABLET & MOBIEL



Uitvoering:  hardcover, full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Victor Peters
Formaat:  21 x 29,7 cm
ISBN:  9789463561808
NUR:  985 
THEMA:  ULD
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  september 2020

Victor Peters is na een reeks  
van ruim zeventig boeken over  
computers en internet volledig  
overgestapt op digitale media.  
Hij noemt zichzelf webninja, met 
een grote knipoog naar de vele, 
zelfverklaarde goeroes die het web 
bevolken. Victor assisteert uitgevers 
en webwinkels met sociale marke-
ting: mond-tot-mondreclame gene-
reren via web en sociale media. 

Doe meer in minder tijd met uw computer, laptop of tablet! Ervaar de nieuwe 
mogelijkheden van Windows 10 aan de hand van de stapsgewijze uitleg. 
Binnen de kortste keren hebt u uw computer onder controle, zonder moeilijk 
gedoe! Auteur Victor Peters laat u in dit kleurrijke boek duidelijk zien hoe u 
uw Windows 10-computer, -laptop of -tablet snel en zonder problemen onder 
de knie krijgt. Maak kennis met het nieuwe startmenu, beheer uw documen-
ten, onderhoud uw computer, surf op internet en maak contact met ande-
ren: het zijn slechts enkele van de onderwerpen die u worden aangeboden. 
Geschreven in helder Nederlands en voorzien van vele afbeeldingen. 

VICTOR PETERS

WINDOWS 10  
VOOR SENIOREN
5e editie

NAJAAR 2020 11PC, TABLET & MOBIEL



Uitvoering:  paperback, full colour 
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561853
NUR:  985
THEMA:  ULP
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  november 2020

HENNY TEMMINK

ONTDEK iPadOS 14
Web, e-mail, foto’s, video, muziek, kaarten, FaceTime, 
agenda, contacten enzovoort, in een prachtige gebrui-
kersomgeving; dit en nog veel meer heeft iPadOS 14 
te bieden. De auteur doet Apples nieuwe besturings-
systeem voor de iPad haarfijn uit de doeken. Van de 
eerste kennismaking tot het gebruik van de verbe-
terde en nieuwe apps: u leert alles om het meeste uit 
iPadOS 14 te halen. 

Uit de inhoud:
•  Kennismaking: verken iPadOS en ontdek hoe u uw 

tablet geheel naar eigen wens instelt.
• iMessage: alles over FaceTime, chatten en Siri.
•  Web en e-mail: surf op internet en verstuur en 

ontvang e-mailberichten.
•  Adresboek en agenda: organiseer uw werk in 

iPadOS 14.
•  Kaarten: oriënteer u onderweg met Kaarten van 

Apple.
•  iCloud en media: beluister, bekijk en beheer 

media- en andere bestanden. Deel aankopen met 
familieleden.

•  Foto’s en video: geniet van foto’s en films in de 
hoogst mogelijke kwaliteit.

•  Stores: koop films, series, boeken, muziek en apps 
online.

Uitvoering:  paperback, full colour 
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561822
NUR:  985
THEMA:  ULP
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  oktober 2020

HENNY TEMMINK

ONTDEK iOS 14
Web, e-mail, foto’s, video, muziek, kaarten, FaceTime, 
agenda, contacten enzovoort, in een prachtige gebrui-
kersomgeving; dit en nog veel meer heeft iOS 14 te 
bieden. De auteur doet Apples nieuwe besturingssys-
teem voor iPhone en iPod Touch haarfijn uit de doe-
ken. Van de eerste kennismaking tot het gebruik van 
de verbeterde en nieuwe apps: u leert alles om het 
meeste uit iOS 14 te halen. 

Uit de inhoud:
•  Kennismaking: verken iOS en ontdek hoe u met 

Continuity en Handoff naadloos verder werkt op 
een ander iOS-apparaat en de Mac.

•  iMessage: alles over telefoneren, FaceTime, chatten 
en Siri.

•  Web en e-mail: surf op internet en verstuur en 
ontvang e-mailberichten.

•  Adresboek en agenda: organiseer uw werk in iOS 14.
•  Kaarten: oriënteer u onderweg met Kaarten van 

Apple.
•  iTunes en iCloud: beluister, bekijk en beheer 

media- en andere bestanden. Deel aankopen met 
familieleden.

•  Foto’s en video: geniet van foto’s en films in de 
hoogst mogelijke kwaliteit.

•  iTunes en App Store: koop films, boeken, muziek en 
apps online.

Henny Temmink is automatiseringsjournalist. Na een 
studie informatica heeft ze de nodige ervaring opgedaan 
als programmeur, systeembeheerder en automatise-
ringsconsultant. Sinds 1991 schrijft ze voor verschillende 
populaire computertijdschriften.
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  160 pagina’s
Auteur:  Victor Peters
Formaat:  14 x 21 cm
ISBN:  9789463561952
NUR:  801
THEMA:  KJW, KJWF
Prijs:  € 19,99
Verschijnt:  november 2020

Victor Peters is na een reeks  
van ruim zeventig boeken over  
computers en internet volledig  
overgestapt op digitale media.  
Hij noemt zichzelf webninja, met 
een grote knipoog naar de vele, 
zelfverklaarde goeroes die het web 
bevolken. Victor assisteert uitgevers 
en webwinkels met sociale marke-
ting: mond-tot-mondreclame gene-
reren via web en sociale media. 

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype... Het zijn maar enkele van de 
vele oplossingen die we gebruiken om te werken vanuit huis en in contact 
te blijven met collega’s, vrienden, familie en geliefden. Elk programma heeft 
zo zijn eigen functies, eigenaardigheden en interessante mogelijkheden ten 
aanzien van functionaliteit en beveiliging.

Dit praktische boekje behandelt een groot aantal populaire programma’s 
voor videovergaderen en online samenwerken. Het is geschreven vanuit de 
praktijk en gelardeerd met tips om thuiswerken nog efficiënter te maken, 
zodat er meer tijd overblijft voor de leuke kanten van de nieuwe manier van 
werken. Daarnaast leert u ook aanvullende programma’s en hulpmiddelen 
voor thuiswerken kennen, en is er veel aandacht voor een goede beveiliging.

VICTOR PETERS

EFFECTIEF THUISWERKEN 
EN VERGADEREN
Leer slim en effectief werken met Teams, Zoom,  
Meet en nog veel meer
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  206 pagina’s
Auteurs:  Henk van de Kamer, 
 Ronald Smit
Formaat:  14 x 21 cm
ISBN:  9789463561815
NUR:  987
THEMA:  UND
Prijs:  € 19,99
Verschijnt:  november 2020

Henk van de Kamer kocht op  
17 oktober 1984 een Commodore 
64. Die dag startte het uitzoeken, 
begrijpen en experimenteren met 
als doel het apparaat te laten doen 
wat hij wil en niet andersom. In 
1995 trad hij toe tot de redactie van 
het computertijdschrift PC-Active en 
tot op heden wordt daarin Het Lab 
gepubliceerd met nog steeds het 
thema van die historische dag lang 
geleden. Henks onderzoek bestrijkt 
momenteel Linux, embedded sys-
temen, virtuele computers en net-
werken.

Een network attached storage, kortweg NAS, is eigenlijk een onmisbaar 
apparaat geworden. Niet alleen voor zakelijk gebruik, maar zeker ook voor 
thuis. Op jaarbasis produceert een gezin een forse hoeveelheid data: foto’s, 
video’s, werkstukken, noem maar op. Een NAS is dé oplossing voor de opslag 
daarvan. Het is een zelfstandig apparaat en de data is altijd bereikbaar via 
het netwerk.
Met dit boek leert u zowel de basis als meer geavanceerde mogelijkheden 
van een NAS kennen. De auteurs focussen zich op het populairste merk: 
Synology. Deze fabrikant heeft zijn sporen verdiend met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het besturingssysteem en biedt een uit-
stekende en gebruiksvriendelijke beheeromgeving.

Tot de behandelde onderwerpen in dit boek behoren:
• Uw NAS installeren.
• Handige en veilige instellingen voor uw NAS maken.
• Back-ups maken.
• Samenwerken aan documenten met het Office-pakket.
• Uw fotoverzameling beheren en delen met Photo Station.
• Een VPN-server in stellen.
•  Via de opdrachtregel het onderliggende Linux-besturingssysteem 

aanspreken.
•  Een Arduino aan de NAS koppelen, bijvoorbeeld om verlichting in huis  

te bedienen.

Kortom: dit boek helpt u verder te kijken dan de standaardmogelijkheden.  
Na het lezen van dit boek hebt u een goed beveiligd apparaat staan, weet u 
hoe u veilig back-ups kunt maken en hebben ook meer geavanceerde zaken 
geen geheimen meer voor u.

HENK VAN DE KAMER EN RONALD SMIT

WERKEN MET EEN NAS
2e editie
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De informatie in deze brochure was juist bij het ter perse gaan en is onderhevig aan wijzi-

gingen zonder vooraankondiging. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 facebook.com/vanduurenmedia 
 @vanduurenmedia 
 linkedin.com/company/vanduurenmedia
 www.vanduurenmedia.nl

TOT JE
DIENST ...
Om de titels van Van Duuren Media nog 
toegankelijker te maken, bieden we je 
graag extra materiaal dat je ondersteunt in 
de promotie.

Op verzoek maken we posters, flyers, 
roll-upbanners voor in de winkel en  
banners of andere content voor je social 
mediapagina’s en website. Ook hebben  
we handige displays voor je boekhandel, 
die we gratis opsturen.

Ben je op zoek naar inspiratie of andere 
manieren om een specifieke titel of  
auteur in het zonnetje te zetten? Neem 
dan contact op met Yoram Vieveen. 
 
Ook voor inhoudelijke vragen over onze 
boeken of een specifiek onderwerp kun je 
ons altijd mailen of bellen.

BELGIË

Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
www.lannoo.be

NEDERLAND

Van Duuren Media B.V.
Triosingel 38
4101 XC Culemborg
T 0345 473392

Retailmarketeer
Yoram Vieveen
M 06 10337748
E yoram@vanduurenmedia.nl

Accountmanager
Rutger Selle
M 06 53737793
E rutger@vanduurenmedia.nl

Pers en promotie
Jorien Hanemaaijer
M 06 20777377
E jorien@vanduurenmedia.nl 

Docenten Hoger onderwijs
Leen Wouters
T +32(0)16 300 111
E leen.wouters@lannoocampus.be 

Product management /
Retail & distributiefondsen
Nadine Algoet
T +32 51423685
E nadine.algoet@lannoo.be 

Pers en promotie /
Docenten hoger onderwijs
Laurence Deschout
T +32 51424298
E laurence.deschout@lannoo.be 
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