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FOTOGRAFIE & BEELDBEWERKING

GLYN DEWIS

WERKEN MET LAGEN
EN SELECTIES IN
PHOTOSHOP
Leer de volledige kracht van lagen en selecties in
Photoshop te benutten!
De basisprincipes van Photoshop leren is geen sinecure! Helaas is dat precies
de reden waarom de meeste mensen hun Photoshop-skills niet verder doorontwikkelen. Vaak blijft het toch bij wat handige tools en trucjes die je geleerd
hebt maar de tijd, zin en het juiste oefenmateriaal ontbreken om de volgende
stappen te maken. In dit boek concentreert fotograaf en bestsellerauteur Glyn
Dewis zich op de twee belangrijkste functies van Photoshop: lagen en selecties. Hij weet als geen ander dat als je die twee functies goed beheerst, je alles
hebt om het potentieel van Photoshop te maximaliseren. Dan haal je pas het
beste uit je werk en het stelt je in staat om je volledige creativiteit te kunnen
vertalen naar een verbluffend eindresultaat.
Een greep uit de inhoud:
• B
 egin met een gedetailleerd overzicht van het startscherm en de
werkruimte van Photoshop, inclusief hoe je deze het beste kunt instellen
voor jouw manier van werken.
• Vergroot je begrip van lagen en leer hoe je hun potentieel kunt
maximaliseren in je selectieworkflow.
• Leer over selecties en uitsnijdingen door het gebruik van tools – waaronder
Selecteren en Maskeren, de Pen-tool, Kanalen, Vectormaskers, Kleurbereik
en meer – onder de knie te krijgen.
• Werk jezelf een weg door drie selectieworkflows, waarbij je tools en
technieken combineert om de best mogelijke resultaten te krijgen.

Glyn Dewis is de auteur van onder
andere het boek ‘Photoshop tools
voor fotografen’. Hij is een professionele fotograaf, retoucher en
trainer gevestigd in Engeland. Glyn
fotografeert en retoucheert voor
nationale en internationale klanten,
waaronder de BBC, Sky TV en Air
New Zealand. Glyn is een Photoshop
World Dream Team-instructeur,
KelbyOne-instructeur en Adobe
Influencer. Hij geeft ook zijn eigen
serie workshops, geeft een-op-een
coaching en geeft les op evenementen over de hele wereld.

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

paperback, full colour
256 pagina’s
Glyn Dewis
21 x 24 cm
9789463562300
991
€ 44,99
december 2021
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SCOTT KELBY

HET GROTE REISFOTOGRAFIEBOEK

Of je nu op een speciale fotoreis of een familievakantie bent, je wilt thuiskomen met een verzameling geweldige foto’s om aan je vrienden te laten zien,
online te delen en zelfs een grote afdruk voor thuis te maken: het kan lastig
zijn om geweldige reisfoto’s te maken. Maar niet als je de geheimen kent die
Scott Kelby hier met je wil delen! Dit is hoe Scott het briljante uitgangspunt
van dit boek beschrijft: “Als jij en ik aan het fotograferen waren en je me zou
vragen: ‘Hé, hoe krijg ik deze bloem in focus, met de achtergrond onscherp?’
dan zou ik zeggen: “Zet je zoomlens op, zet je f-stop op f/2.8, focus op de
bloem en schiet maar los.” Daar gaat dit boek over: jij en ik aan het fotograferen terwijl ik de vragen beantwoord, je advies geef en de geheimen die ik
heb geleerd deel, net zoals ik zou doen met een vriend, zonder alle technische uitleg en technische foto’s.’
Dit is geen theorieboek vol verwarrend jargon en gedetailleerde concepten. Dit is een boek over welke knop je moet indrukken, welke instelling je
moet gebruiken en wanneer je hem moet gebruiken. Met 200 van de best
bewaarde experttips voor reisfotografen, zorgt dit boek ervoor dat je elke
keer meeslepende, mooiere, scherpere, kleurrijkere en professioneler ogende
reisfoto’s maakt. Elke pagina behandelt een enkel onderwerp dat je fotografie beter maakt. Elke keer dat je de pagina omslaat leer je een andere professionele instelling, tool of truc om je werk van snapshots om te zetten in galerieafdrukken. Als je het beu bent om foto’s te maken die er “goed” uitzien,
en als je het beu bent om in fotografietijdschriften te kijken en te denken:
“Waarom zien mijn foto’s er niet zo uit?”, dan is dit het boek voor jou!

Scott Kelby is de bestverkopende
auteur ter wereld van boeken over
fotografische technieken. Hij is
tevens hoofdredacteur en uitgever
van het tijdschrift Lightroom Magazine, producer van LightroomKillerTips.com, hoofdredacteur en uitgever van het tijdschrift Photoshop
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 Lightroom.
Hij is bekroond auteur van meer
dan negentig 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.

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

paperback, full colour
256 pagina’s
Scott Kelby
17 x 24 cm
9789463562317
473
€ 34,99
november 2021
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BONNIE RODRIGUEZ

ZO WORD JE MAGISCH
FOTOGENIEK!

Waarom staan sommige mensen altijd goed op de foto? Dat is niet omdat ze
fotogeniek zijn, want je kunt het leren. In dit boek onthult professioneel fotograaf en poseerexpert Bonnie Rodriguez haar geheimen over hoe iedereen
zelfverzekerd kan worden en er geweldig uit kan zien voor de camera.
Rodriguez legt uit wat een geweldige pose is voor elke gezichts- of lichaamsvorm en hoe mensen hun meest flatterende hoeken kunnen vinden om er op
hun best uit te zien, ongeacht de situatie. Zij geeft je trucs voor het creëren
van een natuurlijke look voor de camera, het leren omgaan met gezichtsuitdrukkingen en tips voor het verbeteren van foto’s bij het nabewerken.
Ze leert je ook hoe je het ideale moment kunt vastleggen in verschillende
scenario’s met koppels, huisdieren, sociale contacten en op bijeenkomsten. Mensen die onzeker zijn als ze op foto’s worden getagd of beweren
dat ze ‘niet fotogeniek zijn’, leert dit boek wat ze moeten weten om altijd
stralend op de foto te staan. Fotogeniek zijn is niet iets waarmee je geboren
wordt, het is een vaardigheid die iedereen kan ontwikkelen.

Bonnie Rodriguez is een in
Venezuela geboren en in Amerika
opgeleide modefotograaf. Ze heeft
een bachelor in journalistiek van
de Universidad Santa Maria en een
Master of Fine Arts in Photography
van de prestigieuze New York Film
Academy in Manhattan. Ze deelt
graag poseertips met haar miljoenen volgers op Instagram en TikTok.
Ze woont in Chicago, Illinois.

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

paperback, full colour
208 pagina’s
Bonnie Rodriguez
17 x 24 cm
9789463562324
473
€ 39,99
januari 2022
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JEROEN JAZET

BIJZONDERE FOTOLOCATIES IN NEDERLAND
EN OMSTREKEN
Reisgids naar een prachtig portfolio

Het gebeurt maar al te vaak dat je een hele gave foto tegenkomt en je je
afvraagt: waar is die foto gemaakt? Daar wil ik ook fotograferen! Dit boek
geeft je daarop de antwoorden. Fotograaf Jeroen Jazet reist al jaren stad en
land af om vrij werk te maken op de mooiste plekken. Hij neemt je mee naar
bekende, maar ook volstrekt onbekende plekken waar je de beste foto’s kunt
schieten. De locaties variëren van landschap tot architectuur, van verlaten
Urbexlocaties tot Hartje Amsterdam. Per locatie geeft Jeroen je tips, hij legt
uit wanneer je het beste kunt gaan, hoe je er komt, waar je parkeert. Per
locatie wordt verteld welke fotografische aanpak daar het beste werkt.
De volgende onderdelen komen aan bod:

Jeroen Jazet (1972) is publiciteitsfotograaf en filmer. Hij begeleidt
al jaren speciale fotoreizen naar
fotogenieke bestemmingen als
IJsland, Georgië en Alaska. Daarnaast publiceert hij in fotomagazines en schrijft boeken over
fotografie. Naast reclame- en redactionele projecten maakt Jeroen
veel video’s voor bedrijven en
overheden.

• P
 raktisch: hoe kom je er, wat wel en niet doen, wanneer kun je het beste
gaan?
• Locatie: achtergrondinformatie: wat is het, welke ontwikkeling heeft de
locatie doorgemaakt.
• Fotografie: mogelijkheden, wat kun je hier mooi doen, op welke plek en
met welke apparatuur en accessoires?
• Voorbeelden: per locatie een aantal totaal verschillende voorbeelden om
de veelzijdigheid te laten zien.

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

paperback, full colour
240 pagina’s
Jeroen Jazet
21 x 24 cm
9789463562331
473
€ 34,99
november 2021
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MARK MOED

FOCUS OP FOTOGRAFIE:
HUISDIEREN
FOTOGRAFEREN
Leg dieren vast in al hun glorie

Je huisdier is een model dat je altijd bij de hand hebt. Het is doorgaans fotogeniek, je hebt tijd om het uitgebreid te observeren zodat je het op de juiste
manier kunt fotograferen. Je krijgt steeds weer nieuwe kansen, omdat dieren
zich vaak van hun leukste kant aan je laten zien. In dit boek leer je om van
je huisdier een professionele foto te maken waarop je trouwe viervoeter of
gevederde vriend in al zijn glorie tot zijn recht komt. Omdat je vaak kunt
oefenen, kun je ervoor zorgen dat je fotografie enorm vooruitgaat. Als je het
goed doet geeft dat enorme voldoening. Het boek leert je de juiste werkwijze
voor het fotograferen van honden, katten, paarden en kleine knaagdieren. Je
krijgt tips over hoe je ideeën bedenkt voor aansprekende foto’s, het moment
naar je hand zet, compositie en standpunt bepaalt en hoe je met dieren
omgaat zodat zij zich van hun meest fotogenieke kant laten zien.
In het boek staan schitterende foto’s met uitleg over hoe je zelf een soortgelijk resultaat kunt bereiken. Je neemt een kijkje in de keuken van acht meesterlijke fotografen die uitblinken in het fotograferen van dieren. Het zijn
Marloes van Antwerpen, Ingrid van Ek, Haron Haghuis, Arjen Hartog, Monica
van der Maden, Femke Puijman, Laura Vlaanderen en Saskia Weyman. Zij
leggen je hun werkwijze en trucs haarfijn uit. Je raakt daardoor geïnspireerd
en krijgt alle handvatten om je huisdier op adembenemende wijze vast te
leggen.

Fotograaf Mark Moed houdt zich
onder meer bezig met huwelijks- en
uitvaartfotografie. In zijn creatieve
werk concentreert hij zich op reisen landschapsfotografie waarbij hij
vaak infraroodtechnieken gebruikt.
Als dierenliefhebber haalt hij vaak
dieren voor zijn lens, niet in het
minst zijn eigen hond en kat. Als
redacteur van verschillende fototijdschriften schreef hij jarenlang
testverslagen over camera’s en
randapparatuur en daarnaast vele
achtergrondartikelen over fotografie. Tegenwoordig is Mark eindredacteur van het fotomagazine
Focus.

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

paperback, full colour
200 pagina’s
Mark Moed
19 x 24 cm
9789463562348
473
€ 34,99
september 2021
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BOB TIMROFF

KEES MOLDERS

ZO WERKT CAPTURE ONE
PRO 21

ZO WERK SNAPSEED

Wie zich serieus bezighoudt met digitale fotografie
bewaart een opname bij voorkeur als ‘digitaal negatief’, ofwel een RAW-bestand. Om dergelijke bestanden optimaal te bewerken en te converteren naar
andere bestandsformaten zijn diverse zogeheten
RAW-converters beschikbaar. Capture One Pro 21 Pro
is zo’n converter, die oorspronkelijk werd ontwikkeld
voor de Phase One-camera, maar inmiddels is uitgegroeid tot een uiterst geavanceerde fotobewerkingsprogramma met ondersteuning voor digitale camera’s
van alle belangrijke merken. Capture One Pro is
geliefd bij zowel hobby- als professionele fotografen
vanwege de uiterst adequate RAW-verwerking en
talloze geavanceerde bewerkingsgereedschappen. In
dit boek maakt u kennis met de belangrijkste functies
en gereedschappen van Capture ONE Pro en leert u
deze stapsgewijs te gebruiken, zoals: het importerenen exporteren van fotobestanden, het kiezen van de
juiste kleurprofielen, het maken van kleurcorrecties,
het retoucheren van oneffenheden, het verwijderen
van beeldelementen, en veel meer.

Snapseed is een populaire, gratis fotobewerkingsapp
van Google voor Android en iOS. Door smartphonefotografen is het een veel gebruikte app, maar zoals
zo vaak wordt slechts een heel klein gedeelte van de
mogelijkheden benut. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat helemaal over Snapseed gaat. Het
behandelt letterlijk álle mogelijkheden van de app en
gaat in op ieder (sub)menu.
Daarnaast legt de auteur waar nodig enkele fototechnische beginselen uit zoals fotograferen in RAW,
kleurtemperatuur en het werken met curven. Dit boek
is bij uitstek bedoeld voor elke smartphonefotograaf
of bezitter van een smartphone die zijn foto’s in een
handomdraai wil leren verbeteren.

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 website zebra404.nl en zijn YouTube-kanaal ZebTV.

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

paperback, full colour
160 pagina’s
Bob Timroff
17 x 21 cm
9789463562355
991
€ 24,99
oktober 2021

Kees Molders is hobbyfotograaf sinds 1974. Hij heeft
ervaring opgedaan met Photoshop Elements, Lightroom,
CaptureOne, IrfanView en Snapseed. Landschappen,
stedelijke omgeving, New Topographics en portretten
hebben zijn belangstelling. Hij verdiept zich in fotokritiek, fotobespreken en jureren. Hij schrijft artikelen over
onder meer exposities, boeken en software op zijn eigen
website FotoCode.nl.

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

paperback, full colour
160 pagina’s
Kees Molders
17 x 21 cm
9789463562362
991
€ 24,99
oktober 2021
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ANDREE VAN WOERKOM

ONTDEK ADOBE
PHOTOSHOP ELEMENTS
2022
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 voorbeeldbestanden die u kunt downloaden kunt u snel aan de slag. Tot de behandelde
onderwerpen behoren:

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

• 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

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

paperback, full colour
272 pagina’s
Andre van Woerkom
17 x 24 cm
9789463562379
991
€ 29,99
december 2021

WEB & ICT

DE VALK, VAN DE RAKT, HEESEN EN
VAN ERP

ZO WERKT YOAST SEO
Wil je dat mensen jouw site kunnen vinden in
Googles zoekresultaten? Dan is het belangrijk dat
je je website optimaliseert voor zoekmachines:
search engine optimization (SEO). Yoast SEO is een
tool die je hierbij kan helpen. De tool is beschikbaar
voor verschillende platforms, waaronder WordPress
en TYPO3. Met Yoast SEO til je je content gemakkelijk
naar een hoger niveau. De plug-in analyseert je teksten op leesbaarheid en bekijkt hoe goed je tekst is
geoptimaliseerd voor zoekmachines. Aan de hand van
groene, oranje en rode bolletjes geeft de plug-in aan
hoe je je content kunt verbeteren. In dit boek leggen
de auteurs alle mogelijkheden stap voor stap uit. Na
het lezen van dit boek kent Yoast SEO geen geheimen
meer voor je en weet je hoe je hoger kunt scoren in
de zoekresultaten!
Joost de Valk is de oprichter en Chief Product Officer
(CPO) van Yoast. Hij is internetondernemer met een achtergrond in SEO, digitale marketing en web development.
Marieke van de Rakt is de algemeen directeur (CEO)
van Yoast en is ook de founder van Yoast SEO Academy
waar Fleur Heesen de coördinator is. Maartje van Erp is
webredacteur bij Yoast SEO academy.
Fleur Heesen is de coördinator van Yoast SEO academy,
het online cursusplatform van Yoast. Als coördinator van
Yoast SEO academy is haar doel om de kennis van het
bedrijf voor iedereen toegankelijk te maken.
Maartje van Erp is webredacteur bij Yoast SEO academy,
het online cursusplatform van Yoast. In 2018 is ze begonnen bij Yoast. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met
het ontwikkelen van cursusmateriaal over SEO.

Uitvoering: paperback
Omvang: 192 pagina’s
Auteurs:
De Valk, Van de Rakt, Heesen
en Van Erp
Formaat: 17 x 21 cm
ISBN:
9789463562386
NUR:
991
Prijs:
€ 24,99
Verschijnt: december 2021
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ROBERT C. MARTIN

CLEAN AGILE,
NEDERLANDSE EDITIE
Bijna twintig jaar nadat het Agile Manifesto voor het
eerst werd gepresenteerd, introduceert de legendarische Robert C. Martin Agile-waarden en -principes
voor een nieuwe generatie, zowel programmeurs als
niet-programmeurs. Martin, auteur van Clean Code
en andere zeer invloedrijke handleidingen voor softwareontwikkeling, was aanwezig bij de oprichting van
Agile. Nu, in Clean Agile, Nederlandse editie, analyseert
hij misverstanden en koerswijzigingen die het door
de jaren heen moeilijker hebben gemaakt om Agile
te gebruiken dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Martin beschrijft in niet mis te verstane bewoordingen wat Agile is: een kleine discipline die kleine
teams helpt bij het managen van kleine projecten met
enorme implicaties, omdat elk groot project uit vele
kleine projecten bestaat. Puttend uit zijn vijftig jaar
ervaring met projecten van elk denkbaar type, laat hij
zien hoe Agile je kan helpen om echte professionaliteit in softwareontwikkeling te brengen. Ontdek hoe
Agile-teamleden in relatie staan met elkaar en met
hun product. Als je de echte voordelen van Agile wilt,
zijn er geen sluipweggetjes: je moet Agile goed doen.
Clean Agile, Nederlandse editie laat je zien hoe, of je nu
een ontwikkelaar, tester, manager, projectmanager of
klant bent.
Robert Cecil Martin (in de volksmond bekend als Uncle
Bob) is een Amerikaanse software-ingenieur en auteur.
Hij is co-auteur van het Agile Manifesto. Hij runt nu een
adviesbureau genaamd Uncle Bob Consulting LLC en
Clean Coders, dat video’s host op basis van zijn ervaringen en boeken.

Uitvoering:
Omvang:
Auteur:
Formaat:
ISBN:
NUR:
Prijs:
Verschijnt:

flexcover
208 pagina’s
Robert C. Martin
15 x 23 cm
9789463562393
991
€ 39,99
september 2021
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GEMIST!

GEMIST!
De kans is groot
dat er de afgelopen
maanden boeken
aan je aandacht zijn
ontsnapt. Lockdown,
weinig of zelfs geen
klanten in je winkel,
hoge voorraden en
weinig cash. Dat
betekent keuzes
maken en roeien
met de riemen die
je hebt. Heel logisch
dus dat je misschien
sommige boeken uit
onze voorjaars- en
zomeraanbieding
hebt gemist. Geen
probleem! Wij
laten ze graag nog
eens aan je zien.
Om deze titels
nog eens extra in
het zonnetje te
zetten, ontvang
je 45% korting bij
aankoop vanaf
10 exemplaren assorti.

Scott Kelby’s
zevenpuntensysteem
voor Lightroom
9789463562225
39,99

Architectuurfotografie		
9789463562171
34,99

Zo werkt Luminar,
inclusief Luminar AI
9789463562201
27,99

Foto’s analyseren en
bespreken		
9789463562188
34,99

Photshop Masters,
2e editie			
9789463562232
49,99

Het lichtkwadrant
9789463562195
29,99

Smartphonefotografie		
9789463562140
34,99

Ontdek de Apple
Watch			
9789463562133
27,99

Perfect belichten		
9789463562157
34,99

Effectief thuiswerken
en vergaderen,
2e editie		
9789463562256
24,99

Van maken tot
raken
9789463562164
34,99

Principes van subliem
webdesign		
9789463562249
39,99

PC & TABLET
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HENNY TEMMINK

HENNY TEMMINK

ONTDEK iOS 15

ONTDEK iPadOS 15

Web, e-mail, foto’s, video, muziek, kaarten, FaceTime,
agenda, contacten enzovoort, in een prachtige gebruikersomgeving; dit en nog veel meer heeft iOS 15 te
bieden. De auteur doet Apples nieuwe besturingssysteem voor iPhone en iPod Touch haarfijn uit de doeken. Van de eerste kennismaking tot het gebruik van
de verbeterde en nieuwe apps: u leert alles om het
meeste uit iOS 15 te halen. Uit de inhoud:

Wilt u alles uit uw iPad halen? Dan hebt u veel aan
dit handzame en complete boek over het prachtige
nieuwe besturingssysteem iPadOS 15. Hierin vindt u
alles over web, e-mail, foto’s, video, muziek, navigatie, FaceTime, agenda, contacten, widgets en meer.
De auteur doet Apples nieuwe besturingssysteem
voor de iPad haarfijn uit de doeken. Van de eerste
kennismaking tot het gebruik van de verbeterde en
nieuwe functies en apps: u leert alles om het meeste
uit iPadOS 15 te halen. Uit de inhoud:

• K
 ennismaking: 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 15.
• 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.

• K
 ennismaking: 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 15.
• 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.

Henny Temmink is automatiseringsjournalist. Na een
studie informatica heeft ze de nodige ervaring opgedaan
als programmeur, systeembeheerder en automatiseringsconsultant. Sinds 1991 schrijft ze voor verschillende
populaire computertijdschriften.
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BOB TIMROFF

WIM DE GROOT

ONTDEK macOS MONTEREY

EXCEL AAN HET WERK:
DATUM EN TIJD

Een van de vele redenen om een Mac te gebruiken
is macOS Monterey, 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 gebruiksvriendelijk en vraagt nauwelijks
onderhoud.

Datums en tijdstippen noteer je in Excel meestal als
aanduidingen in een lijst. Maar je kunt daarmee ook
interessante berekeningen maken. In dit boek worden
alle rekenfuncties van Excel besproken om te kunnen
rekenen met datum en tijd. Dit boek is te gebruiken
met Excel 2010 tot en met 2019 (en Microsoft 365). Je
kunt gratis oefenbestanden bij dit boek downloaden.

Een greep uit de inhoud:
• Voorkeuren: stel voorkeuren in voor uzelf, het
systeem, hardware, internet en het netwerk.
• Programma’s: leer werken met de map Apps,
ontdek hulpprogramma’s, Berichtencentrum,
Widgets, Continuity, Side Car, Handoff en werp
een blik op extra apps, zoals iMovies, Garageband,
Pages, Keynote en Numbers
• Aan de slag: vind uw weg in Contacten, Agenda,
Muziek, Foto’s, Fotolader, Photo Booth, QuickTime
Player en Time Machine.

Behandeld wordt onder meer:
• Werken met rekenfuncties voor datum en tijd, zoals
NU, VANDAAG, WEEKDAG, ISO.WEEKNUMMER,
ZELFDE.DAG, WERKDAG, NETTO.WERKDAGEN
• Bedragen optellen die in een bepaalde periode
vallen
• Planning maken met een Gantt-grafiek, met of
zonder weekends en feestdagen
• Voorwaardelijke opmaak om een periode te kleuren,
deadline rood weergeven, aanstaande zondag rood
kleuren
• GPS-notatie converteren van graden, minuten en
seconden naar decimaal en andersom

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
website zebra404.nl en zijn YouTube-kanaal ZebTV.

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.
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PETER DEBETS

BOB VAN DUUREN

HANDBOEK TEAMS 2E EDITIE

LEER JEZELF SNEL…
WINDOWS 10, 5E EDITIE

Dit is het meest actuele boek over MS Teams dat
verkrijgbaar is!
Ontdek de kracht van Microsoft Teams! Miljoenen
mensen gebruiken elke dag MS Teams als hulp bij
het samenwerken. Dat aantal blijft groeien dankzij
de talloze communicatietools voor het werken met
medewerkers binnen en buiten uw organisatie.
Als u nieuw bent in MS Teams is dit Handboek een
uitstekend vertrekpunt. Het geeft u inzicht in chatten,
het delen van bestanden, het organiseren van teams,
het gebruik van videocommunicatie en meer. U ziet
ook precies hoe u dingen moet doen, met aanbevelingen en ideeën voor ‘best practices’ bij het integreren
van MS Teams in uw bestaande werkstromen.
Leer uw weg in MS Teams kennen en stel de communicatie via chat en videochat in, zowel binnen als
buiten uw organisatie. Integreer Teams met andere
Office-apps voor naadloze samenwerking. Gebruik
Teams om vergaderingen te optimaliseren, aparte
vergaderruimten te gebruiken en meer!
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.
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Windows 10 is de nieuwste versie van het veelzijdige
besturingsprogramma van Microsoft, dat ook op
tablets gebruikt kan worden. Microsoft heeft alles
uit de kast gehaald om het werken met de computer
nog verder te vereenvoudigen, en in die opzet is het
bedrijf zeker geslaagd. Dit handzame en kleurrijke
boek wijst u snel de weg in de mogelijkheden en functies, zoals het werken met het nieuwe menu Start, de
apps en de vele basisvoorzieningen. Deze vijfde, geactualiseerde editie is bijgewerkt voor versie 21H2 van
Windows 10, die in het najaar van 2021 is verschenen.
Tot de behandelde onderwerpen behoren:
• werken met het menu Start en de nieuwe
gebruikersinterface
• apps en programma’s starten, installeren en
onderhouden
• werken met bestanden, bibliotheken en mappen
• Windows 10 aan de eigen voorkeuren aanpassen
• de computer met andere gebruikers delen
Bob van Duuren is oprichter en directeur van Van
Duuren Media en schrijft al 35 jaar boeken over een
groot aantal computeronderwerpen, waarbij zijn affiniteit bij internet, programmeren en grafische toepassingen ligt. Hij geeft sinds 2002 leiding aan Van Duuren
Media.
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GUNTHER VAN BLEYENBERG

HET COMPLETE BOEK
WINDOWS
SERVER 2022
Windows Server 2022 is een zeer compleet besturingssysteem dat zowel
door kleine, middelgrote als zeer grote ondernemingen wordt ingezet. Door
de compleetheid is het echter geen sinecure om dit besturingssysteem correct te configureren en bij het aansluiten van een server op internet is extra
aandacht vereist. In Het Complete Boek: Windows Server 2022 gaat de door
de wol geverfde auteur Gunther Van Bleyenbergh diep in op de installatie,
de configuratie en het gebruik van Windows Server 2022. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij het gebruik van Active Directory, de talloze services,
beveiligingsopties en het gebruik van certificaten. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

Gunther Van Bleyenbergh is
informaticus. Hij heeft vele
jaren ervaring opgedaan in het
bedrijfsleven en in het onderwijs.
Van Bleyenbergh werkt ook als
netwerkbeheerder en test nieuwe
netwerktechnologieën voor
servertechnologieën.

• Nieuw mogelijkheden in Windows Server 2022
• Windows Server installeren en configureren
• Windows Server als router, standalone server, coreserver en
domeincontroller
• Domain Name System
• Windows Nano Server
• Objectbeheer in Active Directory
• Groepsbeleid
• Een domeincontroller uit het domein verwijderen
• DHCP-server installeren en configureren
• Back-up van de server maken
• Remote Desktop Services
• Print and Document Services
• Software installeren en distribueren
• Netwerk controleren
• Scripting
• System Center Configuration Manager
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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.

NEDERLAND
BELGIË
Van Duuren Media B.V. Retailmarketeer
Godfried Bomansstraat 7 Yoram Vieveen
M 06 10337748
4103 WR Culemborg
E yoram@vanduurenmedia.nl
T 0345 473392
Accountmanager
Rutger Selle
M 06 53737793
E rutger@vanduurenmedia.nl
Pers en promotie
Danique Ruizendaal
06 81752639
danique@vanduurenmedia.nl

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

Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
www.lannoo.be

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
Jantien Vermeiren
T +32 51424211
E jantien.vermeiren@lannoo.be
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