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ONTDEK

Lightroom Classic
Handig om te weten: van dit boek is een webversie beschikbaar. Als je 

je registreert, krijg je gratis toegang, plus relevante extra’s.

Ben je serieus met fotografie bezig? En schiet je regelmatig fotoseries in de RAW-

indeling? Dan is er maar één programma waarmee je snel en intuïtief grote reeksen 

foto’s kunt beheren, bewerken en publiceren en dat is Lightroom Classic van Adobe. 

In deze versie zijn de innovatieve functies van de eerdere versies uitgekristalliseerd 

en aangevuld met nieuwe mogelijkheden. Genoeg stof dus voor een praktisch boek 

over deze materie. 

Uit de inhoud:

• Importeren: haal je foto’s op van camera, kaartlezer, cd/dvd of vaste schijf

• Bibliotheek: organiseer je foto’s overzichtelijk in de bibliotheek

• Ontwikkelen: corrigeer en optimaliseer je foto’s

• Exporteren: exporteer foto’s naar schijf, e-mail en cd/dvd

• Op de kaart zetten: voeg informatieve gps-coördinaten aan foto’s toe

• Boek: stel een professioneel fotoboek samen

• Presenteren: maak een diaserie van je foto’s

• Afdrukken: druk je foto’s eenvoudig en flexibel af

• Webgalerie: publiceer je foto’s naar een webgalerie

•  Video: importeer, bewerk en exporteer video van mobiele telefoon, fototoestel en

videocamera

Registreer je boek! Na registratie krijg je gratis:

• toegang tot de webversie van dit boek

• het e-zine Computer Creatief

• actuele boekinformatie en nieuwsbrieven

Meer informatie vind je in dit boek.
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561976
NUR:  473
Thema:  AJ, UGP
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  april 2021

Scott Kelby is de bestverkopende 
auteur ter wereld van boeken over 
fotografische technieken. Hij is 
tevens hoofdredacteur en uitge-
ver van het tijdschrift Lightroom 
Magazine, producer van Lightroom-
KillerTips.com, hoofdredacteur en 
uitgever van het tijdschrift Photo-
shop User en presentator van de 
invloedrijke wekelijkse live-talkshow 
over fotografie The Grid. Scott is ook 
algemeen directeur van KelbyOne.
com en geeft over de hele wereld 
workshops over fotografie en Light-
room. Hij is bekroond auteur van 
meer dan 90 boeken, waaronder 
Photoshop voor Lightroom-gebruikers; 
de reeks Scott Kelby over digitale 
fotografie; Het grote flitserboek en Het 
Adobe Photoshop Lightroom Classic 
boek voor digitale fotografen.

Leer geweldige foto’s te maken met je iPhone – de camera die je altijd bij 
je hebt! In dit boek deelt Scott Kelby zijn unieke kennis, geheimen en foto-
grafieadvies, net zoals hij dat zou doen met een vriend als ze samen aan 
het fotograferen waren. Elke pagina behandelt een enkele techniek, tool of 
truc die je kunt gebruiken om werkelijk fantastische foto’s te maken met je 
iPhone. Leer hoe je indrukwekkende foto’s kunt maken bij weinig licht, hoe 
je geweldige portretten van mensen kunt maken, hoe je een compositie kunt 
vastleggen en hoe je adembenemende reis-, voedsel- en landschapsfoto’s 
kunt maken met de camera die je altijd bij je hebt!

SCOTT KELBY

FOTOGRAFEREN 
MET DE iPhone
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PIETER DHAEZE

HANDBOEK CANON EOS
2e editie
In dit Handboek Canon EOS heeft Pieter Dhaeze zo 
veel mogelijk specifieke EOS-functionaliteit verzameld 
en aangevuld met een vleugje basiskennis fotogra-
fie en veel trucs en tips, extra toegelicht met ruim 
30 videotutorials. Zo zal iedere vrijetijdsfotograaf 
met een EOS-camera betere foto’s kunnen maken 
en meer plezier hebben van zijn of haar fotografie. 
Tevens wordt in dit handboek aandacht besteed aan 
onderwerpen als lenzen, flitsen, video, software en 
ook foto’s delen en printen; allemaal aspecten van de 
fotografie waarbij Canon met een uitgebreid aanbod 
aan producten en diensten een belangrijke rol kan 
spelen. Deze tweede editie is volledig geactualiseerd 
en bijgewerkt zodat niets in de weg staat om met uw 
EOS adembenemende foto’s te gaan maken. 

Pieter Dhaeze is zelfstandig vormgever en fotograaf. 
Hij publiceert zijn praktische kennis en ervaringen via 
boeken, educatieve artikelen in diverse landelijke tijd-
schriften en op websites. Ook geeft hij trainingen en 
workshops in zijn studio of op locatie en op aanvraag 
lezingen in boekhandels en bij bedrijven. Pieter is auteur 
van een hele reeks boeken op het gebied van fotografie 
en het werken met de Lightroom-software van Adobe. 
Van zijn hand is ook het standaardwerk Handboek digi-
tale fotografie, waarvan inmiddels de 10e editie is ver-
schenen. 

Uitvoering:  gebonden, full colour
Omvang:  304 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  21 x 24 cm
ISBN:  9789463561969
NUR:  473
Thema’s:  AJTH, AJTA
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  februari 2021

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  176 pagina’s
Auteur:  Huub Keulers
Formaat:  21 x 24 cm
ISBN:  9789463561983
NUR:  473
Thema:  AJT
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  april 2021 

HUUB KEULERS

VISIE OP FOTOGRAFIE

Ben je ook zo benieuwd waarom sommige fotografen 
zo uitblinken in hun vakgebied? Hoe zij zich voorbe-
reiden, wat hun werkwijze is en door wie of wat ze 
zich laten inspireren? Maar ook op welke manier ze 
zich ontwikkelen en hoe zij erover denken? Dan is dit 
unieke boek zeker iets voor jou. Diverse Nederlandse 
topfotografen geven, aan de hand van interviews met 
daarin enkele van hun beste foto’s, hun ‘geheimen’ 
prijs. Ze vertellen je elk op hun eigen wijze over hun 
interessante vak.
Bij elke succesvolle fotograaf speelt de ‘visie op foto-
grafie’ een grote rol. Visie betekent onder andere 
een persoonlijke zienswijze zichtbaar maken door 
middel van beelden. Hierdoor ontstaat een eigen stijl. 
Het betekent dat hij vooraf weet welke foto’s hij wil 
maken, op welke manier en wat hij met zijn foto’s wil 
bereiken. Aan de snelle ontwikkelingen om hem heen 
kan hij zijn visie bijstellen. Zeker in een tijd waarin 
grote hoeveelheden foto’s worden gemaakt en de 
markt onder druk staat. Zo blijft het voor bijna iedere 
fotograaf een uitdaging om onderscheidend en suc-
cesvol te zijn.
Hoe mooi is het om van de zienswijze, ervaringen en 
adviezen van deze fotografen te leren, om uiteindelijk 
zelf betere foto’s te maken? Dat wil uiteindelijk toch 
iedere serieuze fotograaf!
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteurs:  Pieter Dhaeze, Hans Frederiks
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561990
NUR:  991
Thema:  UGP
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  januari 2021

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  176 pagina’s
Auteur:  Rob de Winter
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463562003
NUR: 991
Thema:  UGP
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  maart 2021

PIETER DHAEZE EN HANS FREDERIKS

ONTDEK LIGHTROOM 
CLASSIC, 3E EDITIE
Ben je serieus met fotografie bezig? En schiet je regel-
matig fotoseries in de RAW-indeling? Dan is er maar 
één programma waarmee je snel en intuïtief grote 
reeksen foto’s kunt beheren, bewerken en publiceren 
en dat is Lightroom Classic van Adobe. In deze versie 
zijn de innovatieve functies van de eerdere versies 
uitgekristalliseerd en aangevuld met nieuwe mogelijk-
heden. Genoeg stof dus voor een praktisch boek over 
deze materie. 

Pieter Dhaeze is zelfstandig vormgever en fotograaf. 
Hij publiceert zijn praktische kennis en ervaringen via 
boeken, educatieve artikelen in diverse landelijke tijd-
schriften en op websites. Ook geeft hij trainingen en 
workshops in zijn studio of op locatie en op aanvraag 
lezingen in boekhandels en bij bedrijven. Pieter is auteur 
van een hele reeks boeken op het gebied van fotografie 
en het werken met de Lightroom-software van Adobe. 
Van zijn hand is ook het standaardwerk Handboek 
 digitale fotografie, waarvan inmiddels de 10e editie is 
verschenen. 

Hans Frederiks is journalist en fotograaf. Hij is hoofdre-
dacteur van het blog Computer Creatief. Via Computer 
Creatief blijft u op de hoogte van alle vernieuwingen 
omtrent de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
hard- en software, fotografie en camera’s. Hans fotogra-
feert al zijn hele leven lang, met als specialisatie panora-
ma’s, landschappen en podiumfotografie. 

ROB DE WINTER

PHOTOSHOP OP DE iPad
Photoshop, het bekendste beeldbewerkingsprogramma 
ter wereld, is volledig geschikt gemaakt voor de iPad. 
Dit betekent dat je nu op een intuïtieve manier gebruik 
kunt maken van je vertrouwde Photoshop-voorzienin-
gen: retoucheren, composities maken, lagen en het 
toevoegen van teksten. De Photoshop-interface is vol-
ledig vernieuwd, maar voelt toch vertrouwd.
In dit praktische boek laat Rob de Winter door middel 
van inspirerende oefeningen zien hoe je het maximale 
uit Photoshop op de iPad haalt en hoe je dit pro-
gramma combineert met andere bekende iPad-apps 
als Lightroom, Fresco en Illustrator. 

Rob de Winter is Adobe Certified Expert & Instructor en 
professioneel vormgever en fotograaf. Jaarlijks traint hij 
honderden mensen vanuit zijn eigen bedrijf DWM Trai-
ningen. Daarnaast spreekt hij op nationale en internati-
onale conferenties zoals Professional Imaging en Adobe 
MAX. Naast docent is Rob ook ontwerper van huisstij-
len, infographics, iconen en meer. Rob is de afgelopen 
twee jaar uitgeroepen tot Adobe MAX Master: één van 
de beste sprekers op de Adobe MAX-conferentie in Los 
Angeles. Zijn nationale en internationale netwerk stelt 
hem in staat door te dringen tot de meest invloedrijke 
en inspirerende kennis op het gebied van Photoshop, 
InDesign en Illustrator. Dat, in combinatie met zijn didac-
tische achtergrond als afgestudeerd leraar, maakt hem 
de ideale trainer, coach en overdrager van kennis over 
vormgeving en de belangrijkste Adobe-applicaties.
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JORIS DE SUTTER

ONTDEK DE ANDROID 
PHONE
8e editie

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Joris de Sutter
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463562010
NUR:  987
Thema:  UDT, ULP
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  mei 2021

Joris de Sutter is consultant in 
efficiënt smartphonegebruik. Als 
ingenieur heeft hij een technische 
achtergrond, maar in de trainingen 
die hij geeft, houdt hij steeds een 
belangrijk principe in het achter-
hoofd: als het niet praktisch is, doe 
het dan niet. Hij volgt de evolutie 
van Android op de voet.

Android is Googles besturingssysteem voor smartphones. Meer dan tachtig 
procent van alle smartphones draait op Android. Dit boek beschrijft wat 
Android in huis heeft en hoe je de krachtige functies van je smartphone vol-
ledig benut. Van het toetsenbord en de synchronisatie van gegevens in ‘the 
cloud’ tot het gebruik van apps (en de Play Store) en de bespreking van tips 
en trucs: je leert alles om het meeste uit je Android Phone te halen. Dit boek 
is bijgewerkt tot en met de laatste versie van Android.
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HENK VAN DE KAMER, RONALD SMIT

ONTDEK DE  
CHROMEBOOK
2e editie

Ontdek de Chromebook brengt deskundig advies en eenvoudige, stapsge-
wijze kennis samen die u nodig hebt om het meeste uit uw Chromebook 
te halen. Vanwege het webgebaseerde karakter wijkt het gebruik van een 
Chromebook en het Chrome OS nogal af van het gebruik van een traditionele 
notebook-pc en Microsoft Windows. Om het meeste uit uw nieuwe Chrome-
book te halen, moet u vertrouwd raken met hoe cloud computing werkt – 
evenals alle ins en outs van uw nieuwe Chromebook. U vindt dat allemaal in 
dit uiterst informatieve en praktische boek.

Uitvoering:  paperback
Omvang:  192 pagina’s
Auteurs:  Henk van de Kamer,
 Ronald Smit
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463562027
NUR:  987
Thema:  ULJ
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  februari 2021

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. Henks onderzoek 
bestrijkt momenteel Linux, embed-
ded systemen, virtuele computers 
en netwerken.

Ronald Smit kan dankzij een com-
binatie van een elektronica- en een 
journalistieke opleiding (radio en 
nieuwe media) technische zaken op 
een heldere en eenvoudige manier 
uitleggen. Zijn jarenlange schrijfer-
varing voor onder meer Computer 
Idee geeft u al snel de ‘aha-erlebnis’ 
waar u wellicht al zo lang naar op 
zoek was. En wordt het dan toch 
allemaal wat ingewikkeld, dan loodst 
hij de lezer snel en zeker langs even-
tuele barrières en valkuilen.
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WIM DE GROOT

EXCEL AAN HET WERK: 
FUNCTIES VOOR 
WISKUNDE EN STATISTIEK
Met Excel kun je allerlei berekeningen maken. Veel 
kracht zit in de ingebouwde rekenfuncties. In dit boek 
worden 100 rekenfuncties van Excel besproken op 
het gebied van wiskunde en statistiek. Die worden 
uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Je leert hoe 
je een functie gebruikt, zodat je die kunt toepassen in 
je eigen werk, studie of hobby. Dit boek is te gebrui-
ken met Excel 2010 tot en met 2019 (en Microsoft 
365). Bij dit boek horen 90 gratis oefenbestanden. In 
de ene helft staan alleen de gegevens zodat je zelf 
aan de slag kunt, in de andere helft van de bestanden 
zijn de voorbeelden helemaal uitgewerkt. Dit boek is 
het tweede deel van de serie Excel aan het werk, een 
reeks handzame boeken rondom een bepaald thema, 
die het werken met Excel op een hoger niveau bren-
gen en je kennis verdiepen.

Uitvoering:  paperback
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  14 x 21 cm
ISBN:  9789463562034
NUR:  991
Thema:  UFC
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  januari 2021

Uitvoering:  paperback
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  14 x 21 cm
ISBN:  9789463562041
NUR:  991
Thema:  UFC
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  maart 2021

WIM DE GROOT

EXCEL AAN HET WERK: 
GRAFIEKEN
Als je naar een reeks getallen kijkt, zie je nog niet 
meteen een ontwikkeling of de onderlinge verhou-
ding. Die zie je wel zodra je de cijfers in een grafiek 
weergeeft. In dit boek worden alle soorten grafieken 
besproken die Excel heeft. Je leest hoe je een grafiek 
maakt, hoe je allerlei onderdelen aan een grafiek toe-
voegt en hoe je die opmaakt. Uiteraard maak je ken-
nis met de nieuwste grafiektypes die Excel 2019 heeft. 
Ook laat dit boek je kritisch nadenken over de vraag: 
welk type grafiek brengt mijn boodschap het best 
over? En je leest waarom een taartdiagram meestal 
geen goede keuze is.
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WIM DE GROOT

DE BESTE TIPS EN TRUCS 
VOOR EXCEL

Excel-specialist Wim de Groot haalt in dit handzame boekje alles uit de kast 
en deelt zijn beste tips met je. Geschikt voor iedereen die sneller en bekwa-
mer wil worden in het gebruik van dit krachtige spreadsheetprogramma. 
De behandelde tips vallen in de volgende categorieën: slim werken met het 
werkblad, gegevens invoeren, het werkblad opmaken, werken met lijsten, 
werken met hele werkbladen, formules opstellen, werken met datum en tijd, 
grafieken maken, afdrukken en beveiliging.

Uitvoering:  paperback
Omvang:  160 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  14 x 21 cm
ISBN:  978946352058
NUR:  991
Thema:  UFC
Prijs:  € 19,99
Verschijnt:  februari 2021

Wim de Groot schrijft boeken 
over Excel bij Van Duuren Media, 
verzorgt trainingen in bedrijven, 
ontwerpt spreadsheets op maat 
en ontwikkelt macro’s. Hij heeft al 
veel mensen weten te boeien met 
dit krachtige rekenprogramma. Hij 
deelt informatie over Excel op zijn 
website www.exceltekstenuitleg.nl.
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PETER DEBETS

HANDBOEK MICROSOFT 
TEAMS VOOR 
EINDGEBRUIKERS

Teamwork, samenwerking, thuiskantoor? Met deze 
begrijpelijke en uitgebreide inleiding kun je volledig 
gebruik maken van Microsoft Teams. Stap voor stap 
leer je de verschillende mogelijkheden van de soft-
ware kennen, zodat je veilig in contact kunt komen 
met je collega’s. Van eenvoudige chats tot grotere 
videoconferenties en van taakverdeling tot samen-
werken aan bestanden. Ontdek hoe je het werk 
vanuit huis professioneel en efficiënt kunt inrichten. 
De auteur geeft je waardevolle tips en trucs voor het 
dagelijkse werk met Microsoft Teams.

Peter Debets is trainer/ict-consultant bij Basic-IT. Hij is 
gespecialiseerd in het trainen van het gebruik van en 
adviseren over Microsoft-toepassingen zoals Office,  
SharePoint, Project en CRM. 

Uitvoering:  paperback
Omvang:  176 pagina’s
Auteur:  Peter Debets
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463562065
NUR:  991
Thema:  UFS 
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  februari 2021

Uitvoering:  paperback
Omvang:  176 pagina’s
Auteur:  Team VDM
Formaat:  17 x 21 cm
ISBN:  9789463562072
NUR:  991
Thema:  UFS
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  april 2021

TEAM VDM

ZO WERKT ZOOM
Met Zoom, de populaire software voor videoconferen-
ties, kun je online vergaderingen met collega’s coör-
dineren en productief samenwerken. In dit praktische 
boek behandelt de auteur stap voor stap alle functies, 
laat hij je zien hoe je Zoom veilig gebruikt en worden 
alle mogelijke toepassingen behandeld: van de eerste 
videochat en het samenwerken in een team tot han-
dige tips voor efficiënt werken in het thuiskantoor.
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VICTOR G.B. PETERS

ONLINE FLEXWERKEN
Je eigen geld verdienen op internet 

Uitvoering:  paperback
Omvang:  176 pagina’s
Auteur:  Victor G.B. Peters
Formaat:  17 x 21 cm
ISBN:  9789463562089
NUR:  988
Thema:  KCVM
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  april 2021

Victor G.B. Peters is docent-onder-
zoeker ICT & Creative Technologies 
aan een hogeschool en geeft lezin-
gen en workshops in binnen- en 
buitenland. Hij heeft een reeks van 
ruim tachtig boeken over ict, media 
en internet gepubliceerd en blijft 
altijd zoeken naar nieuwe moge-
lijkheden om schijnbaar complexe 
technologie toegankelijk te maken 
voor een groot publiek. Zijn belang-
rijkste boodschap: “Programmeren 
is geen technisch vak, het is een 
creatief vak dat iedereen kan leren.”

Internet biedt veel mogelijkheden voor wat extra inkomsten of zelfs voor een 
full-time en goed betaalde werkweek. De wereld, zeven miljard mensen, is 
dankzij internet ineens jouw speeltuin geworden. Voor elke niche, elke skill 
en elke interesse is een markt te vinden. En het leuke is: je kunt klein begin-
nen, verloren uurtjes vullen met het opzetten van jouw eigen online bedrijf. 
Aan de andere kant kent het web ook veel charlatans die jou gouden bergen 
te beloven…
Waar kun je aan denken? Online freelance werk, vertalen, 3D-tekeningen 
maken, recepten publiceren, personal trainer, mystery shopping, docent frö-
belen, of een webwinkel opzetten zonder dat je ooit een product in handen 
hoeft te hebben. Er zijn net zo veel mogelijkheden als valkuilen en daar gaat 
dit boek ook op in. Want bij elk briljant idee hoort ook een goede afweging: 
kun je alles wat nodig is om jouw onderneming tot een succes te maken? Wat 
je ook gaat doen: het kan met weinig risico en investering naast je huidige 
werk opgezet worden. Fun staat voorop. Jouw passie delen met de wereld om 
er op termijn een boterham of wat beleg mee te verdienen.
In het boek Geld verdienen via internet doe je ideeën op, maar leer je ook 
veel praktische zaken over online marketing, het herkennen van illusies en 
de vele plekken waar je jouw content of skills tegen betaling kunt delen. 
Dit boek leidt je stap-voor-stap met veel voorbeelden naar jouw einddoel. 
Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van online bronnen, waardoor het boek 
verweven is met je toekomstige jachtterrein.
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VICTOR G.B. PETERS

PROGRAMMEREN VOOR 
NIET-PROGRAMMEURS
Inmiddels leven we in een tijd dat alles draait om IT, 
geautomatiseerde processen en programmacode. 
Meer en meer applicaties bieden mogelijkheden om 
handelingen te automatiseren en langzamerhand 
worden die mogelijkheden voor de eindgebruiker 
onvermijdelijk.
Voordat je je nu allerlei afschrikwekkende voor-
stellingen maakt van naar zweet riekende, Red Bull 
drinkende hoodies achter ingewikkelde lappen code 
in enge zwarte schermpjes; programmeren is om te 
beginnen een creatief vak. Programmeren is puzzelen 
met uitgangspunten en gewenste resultaten. De enge 
code is slechts een kunstje dat daar achteraan komt. 
Ga je zelf programmeren dan zal je al snel ontdekken 
dat die enge code gewoon Engels is, die zich laat 
lezen en schrijven als een verhaal. Het boek bespreekt 
op luchtige wijze verschillende aspecten van pro-
grammeren en IT en illustreert deze met alledaagse 
voorbeelden. De voorbeelden kunnen zelf worden 
uitgeprobeerd in echte programmacode. Daarbij hoeft 
geen software geïnstalleerd te worden, ook voorken-
nis is niet nodig. 

Uitvoering:  paperback
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Victor G.B. Peters
Formaat:  15 x 23 cm
ISBN:  9789463562126
NUR:  801
Thema: UMW
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  mei 2021
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PETER KASSENAAR

WEB DEVELOPMENT LIBRARY: 
VUE.JS, 2E EDITIE
Vue.js is een relatief nieuw front-end JavaScript-
framework dat even krachtig is als de grote tegen- 
hangers Angular en React. Vue.js kent echter een  
eenvoudiger syntaxis, heeft minder overhead en is 
sneller te leren.
Vue.js wordt ingezet door bedrijven als Nintendo, 
Alibaba, L’Oréal, MijnOverheid.nl en talloze andere 
(e-commerce)bedrijven. Een website in Vue bestaat 
niet meer uit losse, gekoppelde HTML-pagina’s, maar 
uit meerdere relatief kleine, gespecialiseerde web-
componenten. Deze webcomponenten werken met 
elkaar samen en vormen zo een complete applicatie. 
U maakt kennis met de verwerking van data, props 
en events, routing en andere belangrijke Vue-concep-
ten. Dit boek is geschikt voor Vue versie 2.6 en hoger, 
inclusief Vue 3 en de Composition API. 

Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over alge-
meen pc-gebruik, programmeertalen en internettech-
nieken. Hij is gespecialiseerd in frond-endtools, -frame-
works en -toepassingen. Via zijn eigen bedrijf verzorgt 
hij trainingen op deze gebieden voor bedrijven en orga-
nisaties.
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MATHIAS PETIT

HANDBOEK MICROSOFT 
AZURE & WINDOWS 
VIRTUAL DESKTOP
Voor kleine tot middelgrote bedrijven

Dit boek is een praktische inleiding in Microsoft 
Azure & Windows Virtual Desktop, speciaal bedoeld 
voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het is vooral 
geschikt voor ict’ers en systeembeheerders. Als voor-
kennis wordt het basisbeheer van Windows Server 
verondersteld. Het boek Microsoft Azure & Windows 
Virtual Desktop beschrijft de installatie en configura-
tie van client-servernetwerken met Microsoft Azure 
aan de hand van de noodzakelijke theoretische ach-
tergrond in combinatie met use case scenario’s. Alle 
handelingen zijn beschreven in duidelijke stappen, 
geïllustreerd met schermafbeeldingen. Dank zij deze 
visuele aanpak is de stof makkelijk en gestructureerd 
te volgen en leent het boek zich voor de best moge-
lijke zelfstudie.

Mathias Petit studeerde informatica in Aalst. Hij is vijf 
jaar actief als cloudconsultant voor een IT-adviesbedrijf 
in België, waar hij cloudprojecten verzorgt. Daarnaast 
verzorgt hij sinds het najaar van 2020 colleges voor 
ict’ers & netwerkbeheerders.
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TOON VUURSTEEN

WEBANALYTICS VOOR DE 
OVERHEID
Veel dienstverlening en communicatie van de over-
heid vindt tegenwoordig plaats via websites, apps en 
sociale media. Om de burger een optimale ervaring 
te garanderen, heb je toegang nodig tot analysegege-
vens, de zogeheten webanalytics.
Anders dan in de commerciële sector waar webana-
lytics vaak gaat over salesdoelstellingen en custo-
mer lifetime value, zijn de online doelstellingen in 
overheidscontext vaak minder hard gedefinieerd en 
blijken targets daarom lastiger te stellen. Een aan-
rader voor alle webanalisten, webredacteuren, 
contentbeheerders en communicatieadviseurs in 
overheidsland!

Toon Vuursteen is een Nederlandse thought leader in 
webanalytics voor de publieke sector. Zijn huidige focus 
ligt op het verder ontwikkelen van het ‘Functie-Taak-Ge-
drag’-raamwerk (FTG-raamwerk) dat volledig gericht is 
op het optimaliseren van overheidswebsites. Het meet 
en rapporteert kpi’s op strategisch, tactisch en operatio-
neel niveau van webbeheer van websites in de publieke 
sector. Hij spreekt regelmatig over webanalyse op 
publiekesectorconferenties, zoals International Design 
In Government, Gebruiker Centraal, Nationaal Congres 
Digitale Toegankelijkheid, Piwik PRO User Conference 
en Platform Rijksoverheid Gebruikersdag. Toon is senior 
manager bij Deloitte Consulting en gastdocent bij de 
Open Universiteit.
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ONTDEK DE
Android Phone
Handig om te weten: van dit boek is een webversie beschikbaar. Als 
je je registreert, krijg je gratis toegang, plus kortingen en relevante 
extra’s.

Android is Googles besturingssysteem voor smartphones. Meer dan tachtig procent 
van alle smartphones draait op Android. Dit boek beschrijft wat Android in huis heeft 
en hoe je de krachtige functies van je smartphone volledig benut. Van het toetsenbord 
en de synchronisatie van gegevens in ‘the cloud’ tot het gebruik van apps (en de Play 
Store) en de bespreking van tips en trucs: je leert alles om het meeste uit je Android 
Phone te halen. Dit boek is bijgewerkt tot en met versie 10 van Android en houdt al 
rekening met versie 11. 

Uit de inhoud:
•  Videolessen: gratis videolessen over de onderwerpen in dit boek. Bekijk de

video’s op je Android Phone in een handige app.
•  Web en e-mail: zo surf je met je smartphone op internet en verstuur en ontvang

je sms’jes en e-mailberichten.
• Telefoneren: lees alles over gesprekken voeren, oproepen ontvangen en meer.
•  Synchroniseren: je synchroniseert je contacten, agenda, bestanden en meer in

the cloud.
• Kaarten: oriënteer je met Google Maps of ga op reis met StreetView.
• Muziek: beluister en beheer je muziekbibliotheek.
•  Foto’s, YouTube en video: geniet van foto’s en films in de hoogst mogelijke

kwaliteit.
• Apps en de Play Store: zo installeer en koop je apps online.

Joris de Sutter is consultant in efficiënt smartphone- en tabletgebruik. Als inge- 
nieur heeft hij een technische achtergrond, maar in de trainingen die hij geeft, houdt 
hij steeds een belangrijk principe in het achterhoofd: als het niet praktisch is, doe 
het dan niet. Hij volgt de evolutie van Android op de voet.  

Android
Phone

Android  Phone  Joris de Sutter

Joris de Sutter

Bijgewerkt tot en met Android 11

Extra lezersvoordeel? Registreer nu jouw boek en ontvang:
• Exclusieve kortingen op geselecteerde boeken
• Gratis toegang tot de webversie van dit boek
• Altijd als eerste op de hoogte van nieuwe boeken en acties
Meer informatie vind je in dit boek.
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