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Maak cijfers interessant 
met datavisualisatie

Experthandboek Datavisualisatie in Excel

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  225 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409767
NUR: 991
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  juli 2017

MICROSOFT

3e editie

Uitvoering: gebonden, 
 full colour
Omvang:  244 pagina’s
Auteur:  Victor Peters
Formaat:  21 x 30 cm
ISBN:  9789059409682
NUR:  980
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  mei 2017 

Het best-verkopende 
Windows 10 boek!

Windows 10 voor senioren

Alweer de derde editie van dit best-verkopende 
Windows 10 boek! 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 documenten, 
onderhoud uw computer, surf op internet en maak 
contact met anderen: het zijn slechts enkele van 
de onderwerpen die u worden aangeboden. 
Geschreven in helder Nederlands en voorzien van 
vele afbeeldingen.

Uitvoering: paperback
Omvang:  80 pagina’s
Auteur:  Team VDM
Formaat:  12 x 12 cm
ISBN:  9789059409705
NUR:  991
Prijs:  € 9,99
Verschijnt:  juni 2017 

Handig en efficiënt!

Excel-toetscombinaties

Maak het werken met Excel nog efficiënter 
en bespaar kostbare tijd met deze handige 
formules en toetscombinaties. Een must have 
voor alle Excel-gebruikers die zeker geïnteres-
seerd zullen zijn in dit boek. Wim de Groot is 
auteur van onder andere Het Complete Boek 
Excel, het bestverkopende Excel boek in 
Nederland en Vlaanderen!   

Excel is al lang de status voorbij van een programma 
voor boekhouders en controllers. Met de komst van 
Big Data toont Excel zich van onschatbare waarde 
voor sales, marketing en data driven organisaties. 
Waarom? Simpelweg omdat het met behulp van Excel 
mogelijk is om cijfers te visualiseren. Ze zijn hierdoor 
beter interpreteerbaar, er kan een verhaal gecreëerd 
worden (storytelling) en cijfers worden ineens specta-
culair en interessant. Met een simpel grafiekje kom je 
er alleen niet. De kracht van Excel aan de oppervlakte 
krijgen is Wim de Groot wel toevertrouwd. Met dit 
nieuwe boek speelt hij in op de toenemende vraag 
naar een Nederlandstalig boek over Datavisualisatie in 
Excel. Optimaal gebruik maken van Big Data? 
Handboek Datavisualisatie toont de mogelijkheden die 
Excel onder de motorkap heeft zitten!



Het Complete Boek 
SharePoint 2016

Dit boek is primair geschreven om gebruikers een 
helpende hand te bieden zodra ze met SharePoint 
gaan werken. Stap voor stap leert u wat SharePoint-
sites zijn en uit welke componenten ze bestaan. 
U leert hoe u componenten aan SharePoint-sites 
toevoegt en hoe u de functionaliteit daarvan naar 
uw hand zet. Aan de hand van vele oefeningen leest 
u hoe u informatie via het web deelt en toegankelijk 
maakt voor anderen. Ook vertellen de auteurs hoe u 
efficiënt gebruikmaakt van de deelmogelijkheden 
van SharePoint in combinatie met (lokaal) geïnstal-
leerde Office-toepassingen als Word, Excel, Outlook 
en Access. 

Uitvoering: paperback
Omvang:  600 pagina’s
Auteurs:  Olga M. Londer, 
 Penelope Coventry
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409781
NUR:  991
Prijs:  € 59,99
Verschijnt:  augustus 2017 

Haal alles uit 
SharePoint

Uitvoering: paperback
Omvang:   pagina’s
Auteur:  Ronald Smit
Formaat:   cm
ISBN:  9789059409699
NUR:  987
Prijs:  € 17,99 
Verschijnt:  2017 

Doe meer met 
uw NAS!

Werken met een NAS 

Een NAS is een harde schijf die je aansluit op een router 
(netwerk). Vervolgens kan je de harde schijf overal en 
altijd benaderen om data op te slaan (zoals foto’s vanaf 
je telefoon) en data uit te lezen (bijvoorbeeld door een 
film te kijken op je tablet). Maar je kunt met een 
moderne NAS ook heel veel andere nuttige en leuke 
dingen doen. En moeilijk is het niet, want hoewel op elke 
NAS wel een versie van Linux draait, is een NAS dankzij 
zijn webinterface relatief eenvoudig te gebruiken. De pc, 
smartphone en tablet weten bovendien via de meege-
leverde software en gratis apps de NAS gemakkelijk te 
vinden. In dit boek leert u alle ins- en outs van uw NAS. 
Tegelijkertijd gaan we ook een stapje verder, want via de 
opdrachtprompt zijn er hele leuke dingen mogelijk. In dit 
boek wordt daarop eveneens dieper ingegaan. Aan dit 
boek zullen zowel beginners als gevorderden veel plezier 
beleven. Kortom: doe meer met uw NAS!

 

Over de auteur  Ronald Smit kan dankzij een combinatie van een elektronica- en een journalistieke opleiding technische 
zaken op een heldere en eenvoudige manier uitleggen. Zijn jarenlange schrijfervaring 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 eventuele barrières en valkuilen.

Over de auteurs  Olga Londer is een technologie evangelist voor Microsoft en was de technisch manager van meerdere 
projecten voor grote klanten. Penelope Coventry is een Microsft MVP voor SharePoint Server met meer dan 30 jaar ervaring. 
Beide zijn ze co-auteur van vele boeken over SharePoint waaronder Het Complete Boek SharePoint.



In dit boek worden de mogelijkheden om te filmen 
met een drone stapsgewijs uiteengezet. Als eerste 
worden de onderdelen van een videodrone bespro-
ken. Daarna volgt de bespreking van een aantal 
populaire drones in verschillende prijsklassen. Na 
een korte introductie digitale video volgen adviezen 
voor het daadwerkelijk filmen vanuit de lucht. Er 
wordt afgesloten met enkele praktische adviezen 
en tips voor mensen die verder willen gaan. Ook de 
regelgeving komt aan bod. Het geheel is aangevuld 
met inspirerende video’s van droneopnames uit de 
hele wereld.

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  168 pagina’s
Auteur:  Wiebe de Jager
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409828
NUR:  473
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  mei 2017 

Alle ins en 
outs over 
dronevideo’s 
maken

Focus op fotografie: Dronevideo’s maken

FOTOGRAFIE

Uitvoering: gebonden, 
 full colour
Omvang:   400 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409811
NUR:  473
Prijs:  € 39,99
Verschijnt: juli 2017
 

Basisboek van
FotovakschoolHandboek Fotografie wordt alom gezien als het 

standaardwerk op het gebied van fotografie. Het 
boek gaat inmiddels meer dan 10 jaar mee en 
heeft door de jaren heen tienduizenden enthousi-
aste fotografen op weg geholpen. In dit boek gaan 
de katernen Fundament, Prakijkt, Beeldbewer-
king en Inspiratie in op alle facetten van (digitale) 
fotografie en wordt met inspirerende foto’s en 
duidelijke illustraties uw motivatie en creativiteit 
geprikkeld. Zo bent u snel bekend met stopjes en 
trapjes, met Live View, RAW en kleurbeheer en 
met macro en portret. We sluiten af met indruk-
wekkende portfolio’s. Handboek fotografie is al 
jaren het basisboek bij de Fotovakschool binnen 
het curriculum Basiskennis fotografie. 

Handboek fotografie
8e editie

Over de auteur  Wiebe de Jager (1976) is zelf een enthousiast amateur-dronepiloot en fotograaf. Hij schrijft over de 
ontwikkelingen op het gebied van onbemande luchtvaart op www.dronewatch.nl en is regelmatig te zien op RTL om nieuws 
over drones toe te lichten.

Over de auteur  Pieter Dhaeze is zelfstandig vormgever en fotograaf. Hij publiceert zijn praktische kennis en ervaringen via 
educatieve artikelen in diverse landelijke tijdschriften en op websites. Ook geeft hij trainingen en workshops in zijn studio of 
op locatie en op aanvraag lezingen in boekhandels en bij bedrijven.



Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  244 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409842
NUR:  991, 473
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  september 2017 

Aan de slag met 
Lightroom

Ontdek Lightroom 6/CC, update 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 Photoshop Lightroom van Adobe. In versie 
6 & CC zijn de innovatieve functies van de eerdere 
versies uitgekristalliseerd en aangevuld met nieuwe 
mogelijkheden. Genoeg stof dus voor een praktisch 
boek over deze materie.

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  160 pagina’s
Auteur:  Hans Frederiks
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409835
NUR:  473
Prijs:  € 20,00
Verschijnt:  juni 2017 

Het eerste Nederlandse 
boek over smartphone-
fotografie

Smartphonefotografie

Het overgrote deel van de 10 miljard foto’s die 
dagelijks op internet gedeeld worden, zijn gemaakt 
met een smartphone. Deze handzame camera past 
in een broekzak en we nemen hem overal mee naar-
toe. Bovendien is de beeldkwaliteit de laatste jaren 
enorm toegenomen, evenals de mogelijkheden 
- zoals 4k video en 360 graden-panorama’s. Maar 
gemiddeld worden slechts 10% van de cameramo-
gelijkheden benut. Dit boek helpt je om het maxi-
male uit je smartphone  te halen, waardoor je betere 
foto’s zult maken en je echte camera thuis kunt 
laten als je op vakantie gaat.

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  208 pagina’s
Auteur:  Eduard de Kam
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409668
NUR:  473
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  maart 2017 

Inclusief online 
videotutorials

Fotografie: Van opname tot afdruk

Fotograferen - Van opname tot afdruk is een handboek 
over hedendaagse techniek. Vrijwel totale controle 
hebben over het complete traject tot en met de 
digitale afdruk, is belangrijk. En dat geldt ook voor 
de archivering en opslag. Je wilt zekerheid over de 
technische kwaliteit en zekerheid als het erop aan 
komt beeldmateriaal terug te vinden. Dat betekent 
keuzes maken bij de opname, het archiveren, het 
bewerken en het gebruiken van de foto’s. Bovendien 
zijn technische keuzes met betrekking tot de camera 
en het maken van profielen van belang. Maar ook de 
eisen voor het (correct) bekijken van beeld en de be-
werking ervan. Fotograferen - Van opname tot Afdruk is 
een praktijkboek, samengesteld vanuit een jarenlange 
ervaring van de auteur als fotograaf en docent. Voor 
degenen die liever een visuele hands-on uitleg krijgen, 
zijn er, speciaal voor deze uitgave, online een aantal 
videotutorials toegevoegd.



INFORMATICA

Uitvoering: paperback
Omvang:  400 pagina’s
Auteur:  Peter Doolaard
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409712
NUR:  994
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  september 2017 

Van alle technieken voor het maken van webpagi-
na’s en webapps zijn HTML en CSS de belangrijkste. 
Zonder HTML geen webpagina’s en zonder CSS blijft 
het een kale boel. In de 4e editie van dit handboek 
leert u werken met beide webtalen. U leert eerst hoe 
u de content markeert met HTML zodat de pagi-
nastructuur klopt. Daarna maakt u de onderdelen 
op de pagina op met CSS. Het uitgangspunt daarbij 
is dat u niet alleen leert dát dingen werken, maar 
vooral waaróm ze werken.

Handboek HTML5 & CSS3
4e editie

Uitvoering: paperback
Omvang:  320 pagina’s
Auteur:  Dirkjan van Ittersum
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409729
NUR:  988
Prijs:  € 32,99
Verschijnt:  september 2017 

Bijgewerkt tot 
WordPress 4.7

Handboek WordPress 4

WordPress is een populair contentmanagementsys-
teem voor websites. Het programma is geliefd om 
zijn gebruiksgemak en uitbreidingsmogelijkheden. 
Het Handboek WordPress loodst u soepel langs alle 
mogelijkheden. Dat begint bij het installeren van 
WordPress en eindigt bij het kiezen van de juiste plug-
ins en thema’s. Zelfs wie een eigen thema wil aanpas-
sen krijgt uitleg. Maar er is ook ruim aandacht voor 
eenvoudigere zaken, zoals het werken met berichten, 
pagina’s, widgets en het menu. Met WordPress maakt 
u eenvoudig een website voor uw bedrijf, club, vereni-
ging of gewoon voor de lol. Dit boek geeft antwoord 
op de belangrijkste vragen die u bij het bouwen en 
beheren van uw site tegenkomt. De derde, geactua-
liseerde editie van dit boek is bijgewerkt tot en met 
versie 4.7 van WordPress. 

3e editie

Over de auteur  Dirkjan van Ittersum (1972) werkt sinds 1997 als journalist voor radio, internet en print. Hij maakt deel 
uit van de vaste redactie van InCT, vakblad over innovatief uitgeven. In 2006 was Dirkjan mede-oprichter van Luisterrijk, 
de downloadshop voor luisterboeken. Verder is hij regelmatig te horen als nieuwslezer op BNR Nieuwsradio.

Over de auteur  Peter Doolaard is redacteur en vormgever met veel ervaring in het boekenvak. Hij redigeerde talloze 
boeken over aan computers gerelateerde onderwerpen en vertoont een bijna ongezonde belangstelling voor alles wat er 
op dit gebied valt te beleven.



Uitvoering: paperback
Omvang:  450 pagina’s
Auteur:  Austin Bingham
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409743
NUR:  989
Prijs:  € 44,99
Verschijnt:  augustus 2017 

Een ideaal 
zelfstudieboek

Handboek Python

Dit boek is een praktische en vooral ook grondige 
kennismaking met de programmeertaal Python. Het 
gebruik en de populariteit van Python is de afgelopen 
jaren enorm toegenomen. Redenen hiervoor zijn 
dat het relatief eenvoudig in elkaar steekt en dat het 
vooral goed te gebruiken valt om te programmeren 
voor data en website analyse. Het boek zorgt voor 
een solide basis waarmee je uiteindelijk de meeste 
projecten zult kunnen programmeren en draaien. 
Enige kennis met programmeren of een program-
meertaal is wel gewenst. De meeste programmeurs 
vinden Python erg intuïtief waardoor het al snel 
vertrouwd aanvoelt. Het boek is modulair opgebouwd 
wat het een ideaal zelfstudieboek maakt! 

2e editie

Uitvoering:  paperback
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409736
NUR:  994
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  juni 2017 

Geheel herzien!

Web Development Library: 
JavaScript

Dit eerste deel van de serie Web Development 
Library is geheel herzien en biedt een stevige basis 
voor het programmeren in JavaScript, de scripttaal 
die interactiviteit in webbrowsers mogelijk maakt. 
De auteur gaat uitgebreid in op taalconstructies, 
opdrachten en de vele mogelijkheden die deze 
flexibele programmeertaal biedt. Met behulp van 
voorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot een 
gevorderde JavaScript-programmeur.

Over de auteur  Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik, programmeertalen en internet-
technieken. Daarnaast is hij docent en usability-expert. Peter Kassenaar is sinds 1988 op computergebied als programmeur. 
Hij heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid alsmede diverse andere ICT-gerelateerde certificaten en diploma’s.

Over de auteur  Austin Bingham heeft jarenlange ervaring met C++ en Python, waaronder als trainer. Hij is oprichter van 
Sixty North, een software consulting, training en application development bedrijf. 



Uitvoering: gebonden
Omvang:  300 pagina’s
Auteur:  Tom de Mulder
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409750
NUR:  982
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  juli 2017 

Handboek IT Security

Dit boek is bedoeld voor zowel MKB’ers als zzp’ers 
die een actuele stand van zaken willen hebben over 
IT security en hoe dat hun eigen IT omgeving kan 
raken. Het is niet zozeer een praktisch boek, maar 
biedt vooral een overzicht en uitleg van de verschil-
lende domeinen binnen IT security en de gevaren die 
daar potentieel achter verscholen zitten. Handboek 
IT Security biedt een inleiding tot en overzicht van de 
verschillende aspecten van computer- en netwerkbe-
veiliging, met als doel de lezers te doen begrijpen hoe 
ze zich kunnen beschermen tegen allerhande aanval-
len op computers en netwerken, maar ook waarom en 
hoe deze tot stand kunnen komen. Deze kennis kan 
dan in de toekomst worden toegepast, en beperkt zich 
niet tot één specifiek besturingssysteem of software-
pakket.

Uitvoering: gebonden
Omvang:  300 pagina’s
Auteur:  Wouter Tengeler
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409774
NUR:  982
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  april 2017 

Geactualiseerde 
editie

Succes met Scrum

U bent medewerker van een bedrijf dat software-
projecten uitvoert, intern of voor externe klanten. 
Ook in uw organisatie lopen projecten uit en kosten 
de projecten meer dan vooraf geraamd. Dan is dit 
boek voor u bedoeld. Succes met Scrum! bevat een 
gedegen inleiding in de Scrum-methodiek en biedt 
een houvast voor iedereen die zich Scrum eigen 
wil maken. Natuurlijk wordt de theorie van Scrum 
behandeld, omdat we zonder theorie geen praktijk 
hebben.

2e editie

Over de auteur  Wouter Tengeler is in 2003 zijn bedrijf The Motion Studio multimedia productions gestart. Naast het 
ontwikkelen van complexe internetapplicaties richt hij zich voornamelijk op training en coaching van softwareteams 
binnen softwareontwikkel-bedrijven. Door Tengeler ontwikkelde en gedoceerde trainingen zijn onder andere: eXtreme 
Programming, Scrum, Masterclass PHP, Advanced Masterclass PHP, Zend Framework, UML, XML en Actionscript 3.0.

 “Wouter Tengeler heeft met Succes met Scrum! 
een zeer leesbaar en praktisch boek geschreven.”

Over de auteur  Tom de Mulder, heeft al meer dan 25 jaar ervaring met computernetwerken, inclusief grote computer en 
netwerksystemen en hun beveiliging. Hij werkte o.a. voor Hewlett-Packard Belgium, het rekencentrum van de Universiteit 
van Cambridge en Cambridge Silicon Radio, nu onderdeel van Qualcomm.



Uitvoering:  flexcover
Omvang:  160 pagina’s
Auteur:  Sander Hoogendoorn
Formaat:  17 x 24 cm

Continuous delivery (Engelstalig)
Sander Hoogendoorn Signature Series

With over forty years of effort in software development, the systems landscape of many 
organizations has grown into a complex bowl of platforms, abstractions and dependencies. 
However much is to gain from continuous delivery, the paradigm of delivering features 
to production on a daily basis or more often. In small steps, following agile principles and 
practices. In a pragmatic style this book discusses the transition to continuous delivery. It 
shows you what delivery pipelines are and how to implement them. It explains why you 
need to measure and monitor your pipelines and software and how and why to automate 
all your tests. 
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Uitvoering: flexcover
Omvang:  160 pagina’s
Auteurs:  Kim van Wilgen, 
 Sander Hoogendoorn
Formaat:  17 x 24 cm

Sander Hoogendoorn Signature Series
Many organizations struggle with the increasing complexity of their software 
development efforts. Architectures and code suffer from low maintainability and poor 
scalability, making it hard to innovate and to deliver new features to clients. Through 
the years, to overcome these challenges, organizations have tried to break systems 
into smaller components. Recently, microservices architecture has become the leading 
paradigm to split systems up and renew code bases worldwide.  With microservices, 
organizations can now introduce architectures with small, independently deployable, 
interchangeable components, creating flexibility and agility. This book takes a pragma-
tic view on microservices. It overviews the paradigm and its underlying concepts, and 
discusses both the benefits and the challenges. 

Microservices, a pragmatic approach (Engelstalig)

ISBN:  9789059409798
NUR:  982
Prijs:  € 29,99
Verschijnt: augustus 2017 

Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409804
NUR:  982
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  juli 2017 


