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Hoofdstuk 1

Kennismaken met
Windows 8.1

Windows 8.1 is de opvolger van Windows 8 uit 2012, maar voor velen ook de eerste ken-
nismaking met Windows 8. Het is daarmee tevens de opvolger van Windows 7. Het
belangrijkste kenmerk van Windows 8.1 is dat het bedoeld is voor gebruik met een toetsen-
bord en muis, maar ook voor gebruik op aanraakschermen (touchscreens). In dit boek leest
u alles over de nieuwe kenmerken van Windows 8.1. Het boek is vooral bedoeld als leer-
boek om te leren omgaan met de belangrijkste nieuwe zaken in Windows. Denk hierbij aan
het werken met het vernieuwde startscherm, de nieuwe muis- en handbewegingen (gestures)
en nieuwe applicaties. U kunt dit boek daarnaast prima gebruiken als zelfstudiegids of als
naslag bij het oplossen van computerproblemen. Dit boek is vooral geschikt voor mensen die
nu nog werken met een oudere versie, zoals Windows XP of Windows 7 en de overstap naar
Windows 8.1 willen maken.

Voor wie is dit boek bedoeld?

Bijna iedereen in Nederland en België beschikt tegenwoordig over een computer.
Ruim 90 procent van de huishoudens heeft een of meer computers. Als er school-
gaande kinderen zijn, is dit zelfs 99 procent. Vrijwel al deze computers gebruiken
Windows. In veel gevallen is dit Windows 7, maar ook oudere versies van Win-
dows zoals Windows Vista en Windows XP worden nog gebruikt.

Macintosh en Linux

Zonder een besturingssysteem doet de computer niets. Een besturingssys-
teem is noodzakelijk om de vaste schijf, de processor, het geheugen en het
beeldscherm met elkaar te laten samenwerken. Windows is zo’n besturings-
systeem. Maar natuurlijk maakt niet iedereen gebruik van Windows. Er zijn
ook huishoudens met een iMac of andere Apple-computer. Hierop wordt
het besturingssysteem Mac OS X gebruikt. Dit wordt op dit moment in
ongeveer zeven tot negen procent van de huishoudens gebruikt. Onder fana-
tieke computerhobbyisten is het besturingssysteem Linux populair. Voor hen
is dit boek niet geschreven. Maar omdat ook zij op school, op het werk of bij
vrienden hoogstwaarschijnlijk toch in aanraking zullen komen met Windows
8.1 is het ook voor hen leuk om te zien wat Windows 8.1 in petto heeft.
Lees dus vooral verder, welk besturingssysteem u ook gebruikt.



Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de meeste mensen vroeg of laat
met Windows 8.1 in aanraking komen. U kunt besluiten de computer te vernieu-
wen door Windows 8.1 los in de winkel te kopen en uw huidige computer op te
waarderen (upgraden). Meestal zult u kennismaken met Windows 8.1 omdat u een
nieuwe computer of tablet hebt gekocht waarop Windows 8.1 al is geïnstalleerd.
Dit boek is geschreven met dergelijke computergebruikers voor ogen.

hb_win81_0101Uw profiel

� U hebt al enige ervaring met computers (u bent dus geen complete digibeet).
Op dit moment is Windows 7 of Windows XP het besturingssysteem waar u
het meest mee werkt op een bureaucomputer of laptop. Wellicht hebt u een
smartphone (iOS of Android) of bent u hiermee bekend via de iPad of een
andere tablet.

� U bent een ‘computerconsument’ en u gebruikt de pc of tablet voor dagelijkse
handelingen zoals internetten, e-mailen, Facebook, het ontdekken van leuke
apps, gamen en tekstverwerken.

� U bent al enigszins bekend met het werken met Windows (muis, vensters,
menu’s), maar bent vooral nieuwsgierig naar de veranderingen en nieuwe
mogelijkheden in Windows 8.1. U wilt graag op een leuke en vlotte manier
leren hoe Windows 8.1 het best gebruikt kan worden en hoe u de nieuwe
bedieningsinterface met tegels zo snel mogelijk onder de knie krijgt.

Wie bent u niet?

Dit boek is daarmee niet primair geschreven voor de IT-professional. Het gaat niet
diep genoeg voor de gespecialiseerde helpdeskmedewerker of netwerkbeheerder.
We gaan ervan uit dat u gewoon nieuwsgierig bent naar nieuwe functies en graag
wilt weten hoe u het maximale rendement haalt uit uw duurbetaalde pc of tablet.
Het zou immers jammer zijn om een deel van de mogelijkheden onbenut te laten.
Computeren, internetten, twitteren en gamen zijn ook gewoon leuke hobby’s om
bij te houden. Windows 8.1 kan u daarbij prima ondersteunen!
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� Afbeelding 1.1

Op tal van tablets zoals de Microsoft Surface is Windows 8.1 geïnstalleerd.



De indeling van dit boek

Dit boek gaat over de Nederlandse versie van Windows 8.1. Windows 8.1 is erg
uitgebreid. Er wordt wel gezegd dat u met Windows 8.1 twee besturingssystemen
in één in huis haalt. En deels is dat ook wel zo. Het is immers de bedoeling van
Microsoft dat Windows zowel op tablets (met touchbediening) als de traditionele
desktop-pc’s gebruikt wordt. Ongetwijfeld zult u ook de verhalen hebben gehoord
van mensen die óf laaiend enthousiast zijn, óf het helemaal niks vinden met al die
bewegende tegeltjes in beeld.

Van Windows 7 of eerder

U weet waarschijnlijk dat eerder de eerste versie van Windows 8 is versche-
nen. In dit boek bespreken we niet uitputtend de verschillen tussen Win-
dows 8 en Windows 8.1. We gaan ervan uit dat u dit boek hebt gekocht als
upgrade van Windows 7 of eerder naar Windows 8.1. Daar ligt de nadruk
op. Als we het hebben over ‘nieuw in Windows 8.1’ geldt dat voor vernieu-
wingen ten opzichte van Windows 7 en eerder.

Tweedeling?

Toch willen we benadrukken dat de tweedeling niet zo rigoureus is als misschien
op het eerste gezicht lijkt. Ook als u uitsluitend op een bureaucomputer werkt zon-
der aanraakscherm kan Windows 8.1 uw productiviteit verhogen en zorgen dat u
sneller werkt. Het klopt wel dat hier een leercurve tegenover staat. U moet bekend
raken met de achterliggende concepten en de nieuwe manier waarop u met de muis
werkt.

De knop Start

Het Windows-principe van de taakbalk en werken met de knop Start is door
Microsoft in 1995 geïntroduceerd in Windows 95. In alle volgende versies
van Windows zoals Windows 98, Windows XP en Windows 7 is het start-
menu steeds een beetje aangepast en kreeg het meer functies. Hierbij bleef
het onderliggende principe (klik op Start en kies wat u wilt gaan doen) ech-
ter gelijk. Maar in de eerste versie van Windows 8 was de startknop ineens
verdwenen. Dit heeft voor veel protesten gezorgd. In Windows 8.1 heeft
Microsoft de knop Start daarom opnieuw ingevoegd. Deze laat echter niet
het aloude, bekende startmenu zien, maar brengt u naar het volledige, beeld-
vullende startscherm. Het startscherm wordt in de rest van het boek uitge-
breid besproken.
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Nieuw in Windows 8.1

De lijst met vernieuwingen in Windows 8.1 is erg lang. Allerlei onderdelen zijn
grondig herzien. Van de opstartbestanden tot de grafische schil, van meegeleverde
apps tot de opstarttijd van Windows. Het is onmogelijk (en ook erg saai) om in
een lange lijst een compleet overzicht van alle verbeteringen te geven. We beperken
ons in deze inleiding daarom tot de meest in het oog springende opties, de kenmer-
ken en programma’s waar elke Windowsgebruiker vroeg of laat wel mee te maken
krijgt. De hier genoemde onderdelen worden in de volgende hoofdstukken meer in
detail besproken.

Nieuwe gebruikersinterface

De meest in het oog springende verandering van Windows 8.1 is natuurlijk de
nieuwe gebruikersomgeving, of user interface. Er wordt gesproken van apps in Win-
dows 8-stijl of kortweg moderne apps. Soms wordt ook de oudere term Metro design
nog gebruikt. In ieder geval wordt hiermee het kenmerkende startscherm met tal
van 2D-tegels bedoeld. Andere kenmerken van dit type design is dat applicaties in
het volledige scherm draaien in plaats van in een apart venster. Scrollen gaat vaak
horizontaal, dus van links naar rechts in plaats van boven naar beneden.
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Elk Windows 8.1-apparaat, of het nu een bureaubladcomputer of een tablet is, gebruikt het nieuwe start-
scherm met de kenmerkende tegels.



Wennen

Met het nieuwe startscherm is direct het grootste knelpunt voor nieuwe
gebruikers genoemd. Het is niet zomaar een variant op de knop Start. U zult
er ongetwijfeld aan moeten wennen als u eerder met Windows XP of Win-
dows 7 werkte. In het volgende hoofdstuk gaan we daarom direct dieper in
op de mogelijkheden en de bediening van het nieuwe startscherm.

Touchgebaseerde bediening

Windows 7 was zonder twijfel een succesvolle opvolger van het min of meer
geflopte Windows Vista. Toch kon Microsoft na het uitbrengen van Windows 7
niet op zijn lauweren gaan rusten. Om daar een verklaring voor te geven volstaat
één woord: iPad.

Het is niet overdreven om te stellen dat Apple met de introductie van de iPad in
het voorjaar van 2010 (ja, zo kort geleden nog maar) een nieuwe markt heeft
gecreëerd. En daartoe waren de Microsoft Tablet PC uit 2002 en de laptops en
netbooks niet toe in staat gebleken. Toch wil Microsoft de bureaucomputer niet
afschrijven en heeft het met Windows 8.1 een besturingssysteem gemaakt dat op
alle typen apparaten goed gebruikt kan worden.

Het ontwerpen voor aanraakschermen stond centraal, maar toetsenbord en muis
zijn niet vergeten.

� Voor touchapparaten (tablets en aanraakbeeldscherm) kent Windows 8.1 tal
van gebaren (gestures).

� Voor muis- en toetsenbordbediening kent Windows 8.1 onder meer gevoelige
hoeken (hot corners) en worden muisbewegingen herkend zonder dat u hoeft te
klikken.
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Elke hoek van het Windows 8.1-scherm heeft een bepaalde betekenis als u er met de muis naartoe
beweegt. In hoofdstuk 2 leest u hier meer over.



Verschillende typen processors

Windows 8.1 is beschikbaar voor verschillende typen processors. In normale
bureaucomputers zit meestal een processor van Intel of AMD. Deze zijn al tiental-
len jaren gebaseerd op de zogenoemde x86-architectuur. Zulke processors zijn snel
en betrouwbaar, maar een kenmerk is dat ze relatief veel stroom gebruiken en ven-
tilators nodig hebben voor koeling.

In tablets zitten processors die werken volgens het ARM-principe. Zij werken met
andere typen opdrachten (voor de techneuten: ARM-processors werken met een
RISC-instructieset) waardoor ze minder energie verbruiken en buitengewoon
geschikt zijn voor gebruik in apparaten zoals mobiele telefoons, e-readers en tablets.

Windows 8.1 is de eerste versie van Windows die ook werkt ook op ARM-proces-
sors. Hiervoor is wel een aparte versie nodig, Windows 8.1 RT. U kunt deze niet
los kopen. Hij wordt altijd door de fabrikant van de tablet voorgeïnstalleerd op het
apparaat.

Meer over ARM

Wilt u meer weten over de geschiedenis en mogelijkheden van ARM-proces-
sors, kijk dan op nl.wikipedia.org/wiki/ARM-instructieset.

Nieuw bedieningsprincipe: charms

Het bedieningsprincipe charms bestaat uit een balk aan de rechterkant van het
scherm die met een muisbeweging of veeg (swipe) tevoorschijn wordt getoverd.
Hierin zijn vijf belangrijke opdrachten opgenomen die toegang bieden tot belang-
rijke onderdelen van de computer of tablet.

� Zoeken zoek in apps, instellingen of bestanden.
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Bureaucomputers en laptops gebruiken Intel-processors, tablets (rechts) zijn meestal gebaseerd op ARM-
processors. Voor beide typen is een Windows 8.1-versie beschikbaar.



� Delen deel een object waarmee u bezig bent (bijvoorbeeld een foto of video)
met vrienden.

� Start ga terug naar het startscherm.

� Apparaten ga naar instellingen voor aangesloten apparaten, bijvoorbeeld een
webcam of printer.

� Instellingen ga naar instellingen voor de computer of tablet of zet het appa-
raat uit.

Appbalk

Andere nieuwe bedieningselementen zijn onder meer de appbalk (app bar). Deze
verschijnt onder of boven in het scherm, afhankelijk van de applicatie. Apps wor-
den via de charmsbalk of appbalk op een eenduidige manier bediend. Als u er één
kent, kent u ze allemaal. U ziet in de afbeelding bijvoorbeeld de charm Zoeken
(helemaal boven in de charmsbalk). Deze wordt altijd gebruikt om te zoeken, ook
binnen apps.
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Charms zijn een centraal bedieningsorgaan in Windows 8.1. U toont de charmsbalk door met uw vinger
van rechts naar links te slepen of door (zonder te klikken!) met de muis vanuit de hoek rechtsboven of
rechtsonder naar het midden te bewegen.



Stel dat u in de Windows Store bent (zie verderop) en u zoekt een bepaalde app.
Dan gebruikt u hiervoor de algemene zoekopdracht in de charmsbalk. Hetzelfde
geldt als u op zoek bent naar een nummer of artiest in de app Muziek. Apps hoe-
ven niet zelf meer voor een zoekmogelijkheid te zorgen. Sterker nog, het mág niet
eens meer. Microsoft stelt strenge eisen aan appontwikkelaars en een van de voor-
waarden is dat apps gebruikmaken van de standaardzoekmogelijkheden van Win-
dows. Dat komt de herkenbaarheid voor de gebruiker (u dus) ten goede. Immers,
als u eenmaal weet hoe u moet zoeken, kunt u dit in alle apps toepassen. De uit-
daging voor u is nu echter om er aan te wennen dát Windows 8.1 op deze manier
werkt.

Apps in volledig scherm

Kenmerkend voor de nieuwe applicaties die bij Windows 8.1 worden geleverd,
zoals E-mail, Foto’s en Personen, is dat het allemaal apps zijn die in het volledige
scherm draaien. U kunt ze niet meer verslepen, minimaliseren of maximaliseren.
Ook hoeft u ze niet expliciet af te sluiten voordat u een nieuwe app start. Op de
achtergrond mogen apps gewoon actief blijven. Windows zorgt ervoor dat ze blij-
ven werken. Heeft Windows meer geheugen nodig, dan sluit het automatisch apps
in de achtergrond af. Zo kan een Twitter- of Facebook-app bijvoorbeeld door-
lopend statusupdates op het startscherm tonen zonder dat deze op de voorgrond
draait.

Traditionele Windows-toepassingen zoals Windows Verkenner, Word of Excel
draaien in de bureaubladomgeving van Windows 8.1. Hierin gelden de ‘ouder-
wetse’ Windows-regels voor het werken met vensters.
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Window 8-stijl apps, zoals hier de app Store, draaien altijd fullscreen.



Snap multitasking

Er zijn enkele uitzonderingen op de regel dat Windows 8.1-apps altijd in full-
screenmodus draaien. Met de feature die door Microsoft snap multitasking wordt
genoemd, kunnen twee Windows 8.1-toepassingen een scherm delen. Handig om
bijvoorbeeld een Facebook- of Twitterfeed in de gaten te houden. De scherm-
resolutie moet minimaal 1366x768 zijn, anders werkt het niet. Twee applicaties
tegelijk op het scherm is in andere tabletbesturingssystemen (zoals iOS of Android)
niet mogelijk. Ook hiervoor geldt dat u in het volgende hoofdstuk leert hoe u dit
instelt.

In de eerst versie van Windows 8 konden vensters alleen op vaste posities aan de
zijkant van het scherm vastgeklikt worden. In Windows 8.1 kunt u de balk tussen
de twee apps vrijelijk naar links of naar rechts verslepen.

Nieuwe configuratieapp

Het instellen van de computer was voorheen altijd centraal geregeld in het Confi-
guratiescherm. In Windows 8.1 is dit verdeeld over twee applicaties.

� In de Windows 8.1-omgeving gebruikt u de app Pc-instellingen wijzigen. Hier-
mee zijn vooral instellingen aan te passen die ook op Windows 8.1-apps van
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Hier worden de apps Store en Weer naast elkaar op het scherm getoond met snap multitasking. Handig
om bijvoorbeeld een Facebook- of Twitterfeed in de gaten te houden.



toepassing zijn. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 gaat u hiermee actief aan de
slag.

� In de bureaubladomgeving gebruikt u het bekende Configuratiescherm.

Het is in de praktijk lastig om hieraan te wennen. Sommige onderdelen die u ver-
wacht in het Configuratiescherm zijn alleen bereikbaar in de app Pc-instellingen en
andersom. Maar er is ook veel overlap. Soms zit er niets anders op dan gewoon
maar wat te proberen en even te zoeken. De uitstekende zoekfunctie van Windows
8.1 is dan zeer welkom.

hb_win81_0108Internet Explorer 11

Internet speelt al enkele jaren een centrale rol in het computerleven. Facebook,
Twitter, reisplanners en andere online toepassingen zijn niet meer weg te denken.
Internet Explorer 11 in Windows 8.1 is er in twee versies die dezelfde basis delen.
Met andere woorden: logt u in op een website via het bureaublad en u bezoekt
daarna diezelfde website met de Windows 8.1-versie van Internet Explorer, dan
bent u nog steeds ingelogd. Alleen de visuele omgeving is anders.

hb_win81_0109Net als alle andere Windows 8.1-apps is Internet Explorer 11 geoptimaliseerd voor
touchbediening. In hoofdstuk 30 gaan we dieper in op het werken met Internet
Explorer in zowel de bureaubladomgeving als de Windows 8.1-omgeving.
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Een groot aantal instellingen is bereikbaar via de app Pc-instellingen. Voor andere zaken moet u soms nog
terug naar het Configuratiescherm via het bureaublad.


	Inhoud
	Deel I Introductie en dagelijks gebruik
	1 Kennismaken met Windows 8.1 3
	Voor wie is dit boek bedoeld? 3
	Uw profiel 4
	Wie bent u niet? 4

	De indeling van dit boek 5
	Tweedeling? 5

	Nieuw in Windows 8.1 6
	Nieuwe gebruikersinterface 6
	Touchgebaseerde bediening 7
	Verschillende typen processors 8
	Nieuw bedieningsprincipe: charms 8
	Appbalk 9
	Apps in volledig scherm 10
	Snap multitasking 11
	Nieuwe configuratieapp 11
	Internet Explorer 11 12
	Store 13
	Meer nieuwe en verbeterde toepassingen 14

	De verschillende versies van Windows 8.1 17
	Windows 8.1 17
	Windows 8.1 Pro 17
	Windows RT 18

	Niet upgraden vanaf Windows XP 19

	2 Nieuwe basishandelingen 21
	Snel op weg 21
	Toepassingen starten 22
	Scrollen binnen een toepassing 23
	Oefenen 24

	De belangrijkste gebaren 24
	Pinch & zoom 26

	De belangrijkste muishandelingen 27
	Hot corners 27

	De belangrijkste toetsencombinaties 29
	Windows 8-stijl apps naast elkaar tonen 31
	Switcher 33
	Apps sluiten 33

	Windows 8.1 afsluiten 34
	Andere manieren van afsluiten 35

	Conclusie 36

	3 Het startscherm aanpassen 37
	Snel op weg 37
	De tegels van het startscherm aanpassen 38
	Positie wijzigen 38
	Nieuwe kolom maken 39
	Kolommen verplaatsen 39
	Een appgroep een naam geven 40

	Tegels verwijderen uit startscherm 41
	Tegels toevoegen aan het startscherm 42
	Tegels groter en kleiner maken 43
	Snel apps starten 44
	Live-tegels 46
	Persoonlijke gegevens van tegel verwijderen 46
	Conclusie 47
	Uiterlijk van het vergrendelingsscherm en het startscherm aanpassen 48
	De app Pc-instellingen 48
	Vergrendelingsscherm aanpassen 49
	Statusupdates op het vergrendelingsscherm 50
	Camera activeren 52

	Het startscherm aanpassen 53
	Een ander patroon en kleurenschema kiezen 55

	Gevorderd: andere instellingen en systeemhulpprogramma’s 56
	Systeemhulpprogramma’s 57

	Conclusie 59

	4 Het bureaublad en de taakbalk aanpassen 61
	Snel op weg 61
	Het bureaublad 62
	Altijd starten in bureaubladomgeving  63

	Andere opties voor de taakbalk 64
	Tabblad Taakbalk 64
	Tabblad Navigatie 65
	Tabbladen Jump Lists en Werkbalken 66

	Bureaublad aan persoonlijke voorkeur aanpassen 66
	Mogelijkheden van het venster Persoonlijke instellingen 68
	De thema’s van Windows 8.1 68
	Een nieuw thema instellen 69

	Onderdelen van een thema 70
	Een thema aanpassen – bureaubladachtergrond 71
	Meer achtergronden 72
	Geen achtergrondafbeelding 73

	Een thema aanpassen – vensterkleur 73
	Een thema aanpassen – schermbeveiliging  74
	De schermbeveiliging beveiligen 76

	Een thema opslaan 76
	Een thema downloaden van internet 77
	Dynamische thema’s 79

	Standaardpictogrammen op het bureaublad 79
	De muis instellen 81
	Programma’s vastmaken aan de taakbalk 83
	Vastmaken aan taakbalk vanuit startscherm 84

	Conclusie 85

	5 Windows verder instellen 87
	Snel op weg 87
	Categorieën van de app Pc-instellingen 88
	Gebruikersaccounts instellen 90
	Lokale accounts en Microsoft-accounts 91

	Een nieuw lokaal account maken 91
	Schakelen naar het nieuwe account 95
	Accountafbeelding wijzigen 96

	Afbeeldingswachtwoord instellen 96
	Het afbeeldingswachtwoord testen 99

	Pincode instellen 99
	Overrulen 100

	Een nieuwe Microsoft-account maken 100
	Wat is een Microsoft-account? 101
	Een Microsoft-account maken 102
	Het Microsoft-account beheren 105

	Instellingen synchroniseren met een Microsoft-account 106
	Synchronisatie uitschakelen 107
	Aanmelden op andere computer 107

	Ouderlijk toezicht 108
	Ouderlijk toezicht instellen 108

	Zoeken in Windows 8.1 met Smart search 109
	Smart search 109
	Smart search uitschakelen 111

	Meer instellingen 112
	Zoeken en apps, Delen 112
	Privacy 114
	Tijd en taal 114
	Pc en apparaten, Apparaten 115
	Netwerk, Thuisgroep 117
	Toegankelijkheid 117
	Bijwerken en herstellen, Windows Update 119

	Conclusie 120

	6 Werken met mappen en bestanden 121
	Snel op weg 121
	Mappen en bestanden beheren met Windows Verkenner 122
	Bibliotheken 122
	Nieuw in Windows Verkenner voor Windows 8.1 124
	Windows Verkenner openen 126
	Adresbalk 127
	Bladeren met knoppen 128
	Snel zoeken 128

	Het lint 129
	Indeling van het lint 129

	Belangrijke mappen op de computer 131
	Boomstructuur 132
	De inhoud van het venster 133

	Weergave in Windows Verkenner aanpassen 134
	Traploos instellen 135

	Werken met mappen 136
	Een nieuwe map maken 136
	Een map maken met de rechtermuisknop 137
	De naam van een map wijzigen 137

	Mappen kopiëren en verplaatsen 139
	Kopiëren naar 141
	Bestand verplaatsen 142
	Kopiëren of verplaatsen via slepen met de muis 142
	Mappen verwijderen 144

	Meerdere mappen en bestanden selecteren  145
	Een aaneengesloten serie bestanden selecteren 146
	Niet-aaneengesloten bestanden selecteren 147
	Bestanden selecteren door er een kader om te slepen 148
	Snel een andere map selecteren 149

	Bestanden sorteren en groeperen 150
	Bestanden filteren 151
	Kolommen breder of smaller maken 151

	Bibliotheken gebruiken 152
	Bibliotheken uitbreiden 153
	Locaties verwijderen 155
	Eigen bibliotheken 155
	Bibliotheken verwijderen 157

	Snelkoppelingen 157
	De map Bureaublad 159
	Snelkoppelen met de Alt-toets 160

	Openbare mappen 160
	Documenten in openbare mappen 161

	Afdrukken vanuit Windows Verkenner 162
	ISO-bestanden koppelen 163
	Schijf ontkoppelen 164

	Conclusie 165

	7 Apps downloaden uit de Windows Store 167
	Snel op weg 167
	Kennismaken met de Store 168
	Categorie bekijken 169
	Zoeken naar apps 170
	Filteren 171
	Gratis apps en betaalde apps 171
	App details 172

	Een app downloaden en installeren 173
	De app starten 174
	Apps verwijderen 176

	Betaalde apps installeren 176
	Betaalwijze toevoegen 176
	Betaalde app downloaden 178
	Betalingsgeschiedenis weergeven 179

	Een recensie schrijven 179
	Apps updaten 181
	Meer instellingen 182
	Conclusie 183

	8 Programma’s installeren 185
	Snel op weg 185
	Programma installeren 185
	Het venster Automatisch afspelen 186
	Het geïnstalleerde programma starten 187
	Programma van internet installeren 187

	Programma’s verwijderen 192
	Windows-onderdelen in- of uitschakelen 193
	Oude programma’s gebruiken 195

	9 Basisvoorzieningen 199
	Bureau-accessoires 199
	Rekenmachine 199
	Paint 203
	WordPad 207
	Kladblok 211
	Geluidsrecorder 212
	Windows Verkenner 213
	Uitvoeren 214

	Gegevens uitwisselen 214
	Het klembord 215
	Kopiëren versus knippen 216
	Van Paint naar WordPad 217
	Tips voor het klembord 220


	10 Wallpapers maken en laten rouleren 221
	Instellen welke foto’s als achtergrond worden gebruikt 221
	Zelf bureaubladachtergronden maken van digitale foto’s 223
	Multimonitorondersteuning in Windows 8.1 226
	Panorama-achtergronden 226
	Panoramische thema’s 228


	11 Afdrukken, faxen en scannen 229
	Printer installeren 229
	Oude printer installeren 229
	Nieuwe printer installeren 231

	Bestanden afdrukken 233
	Windows Faxen en scannen verkennen 234
	Faxen en scannen openen 235

	Faxen met Windows 8.1 236
	Faxmodem of faxserver selecteren 236
	Nieuwe fax verzenden 237

	Scannen met Windows 8.1 239


	Deel II Geavanceerde zaken
	12 Probleemstappenbeschrijving 245
	Wat is Probleemstappenbeschrijving? 245
	Doel van Probleemstappenbeschrijving 245
	Andere mogelijkheid: documentatie, handleidingen 245

	Probleemstappenbeschrijving starten 246
	De interface van Probleemstappenbeschrijving 246
	Een opname maken 247
	Opname opslaan 248
	Opname bekijken 248
	Extra mogelijkheden met het probleemstappenrapport 250

	13 Windows in een andere taal 253
	Aanvullende taalpakketten downloaden 253
	Taalpakket zoeken 254

	De weergavetaal aanpassen 257
	Toetsenbordindeling en meer aanpassen 259
	Datum- en tijdformaat aanpassen 260
	Valuta-instellingen en getalnotatie aanpassen 262

	De app Pc-instellingen en de taakbalk 263

	14 Schijfbeheer met Windows 8.1 265
	Schijfbeheer – inleiding 265
	Verschillende modellen voor het opslaan van gegevens 267
	Een vaste schijf als standaardschijf 267

	Organisaties van de vaste schijven in uw computer 268
	Gereedschappen voor schijfbeheer 270
	De toepassing Schijfbeheer 274
	Een nieuwe vaste schijf aanmelden en indelen 276
	Aansluiten 276
	Partitioneren 276
	Formatteren 278

	Een andere stationsletter instellen 280
	Een schijfstation koppelen aan een map 281

	Partities vergroten en verkleinen 283
	Opslagruimten en -groepen maken en beheren 286
	Een opslagruimte instellen 287
	Opslagruimte aanpassen 291
	In geval van nood… 292
	Opslagruimte verwijderen 294

	Schijven versleutelen met BitLocker en BitLocker To Go 296
	BitLocker inschakelen 297
	Herstelsleutel 299
	Versleutelde stations beheren 301
	BitLocker uitschakelen 303

	Schijfdefragmentatie 303
	Hoe ontstaat fragmentatie? 304
	Slaapstand 306

	Vaste schijven op fouten controleren 306
	Schijfcompressie 307
	Gebruik compressie met mate 310

	Schijfopruiming 310
	Typen te verwijderen bestanden 311
	Systeembestanden opschonen, meer opties 313

	Internetcache koppelen aan een ander station 314
	Windows-wisselbestand opslaan op ander station 316
	Een quotum instellen 318
	Het quotum aanpassen per gebruiker 319


	15 Energiebeheer in Windows 8.1 instellen 321
	Energiebeheer – inleiding 321
	Energiebeheerschema’s 322
	Een energiebeheerschema kiezen 323
	Schema-instellingen wijzigen 325
	Geavanceerde energie-instellingen wijzigen  326

	Een eigen energiebeheerschema maken 329
	Een energiebeheerschema verwijderen  331

	Wel of niet om wachtwoord vragen na ontwaken uit slaapstand  332
	De werking van de aan/uitknop instellen 334
	Via muis en toetsenbord uit slaapstand komen 335

	16 Mobiel gebruik 339
	Windows Mobiliteitscentrum 339
	Volume aanpassen 340
	Selectie energiebeheerschema 341
	Verbinden met het draadloze netwerk 341
	Verbinden met een extern beeldscherm 341
	Toegang tot het Synchronisatiecentrum 343
	Inschakelen van de presentatiemodus 343
	Instellen helderheid 344

	Synchronisatiecentrum 344

	17 Nieuwe hardware toevoegen 347
	Hardware en stuurprogramma verkennen 347
	Apparaatbeheer openen 349

	iPad installeren 350
	Ontbrekend stuurprogramma installeren 355

	Apparaatbeheer verkennen 359
	Hardware en geluiden 364

	18 Back-ups maken 365
	Typen reservekopieën 365
	Media voor back-ups 366
	Verschillende back-ups vergeleken 366
	Strategie 367

	Back-ups maken met Bestandsgeschiedenis 368
	Bestandsgeschiedenis 368
	Back-up maken 368
	Instellingen voor back-ups 369
	Back-up terugzetten 371

	Herstelstation 373
	Herstelstation maken 374

	Systeemherstel gebruiken 375
	Wat is Systeemherstel? 375
	Zelf herstelpunten maken 376
	Een herstelpunt kiezen 377
	Systeemherstel ongedaan maken 379
	Systeemherstel uitschakelen 381


	19 Taken en acties automatiseren 383
	Taakplanner verkennen 383
	Gebeurtenis, trigger, actie 384
	Indeling Taakplanner 385
	Overzicht en status van taken 386

	Taak maken 387
	Eigenschappen van taak 392


	20 Bestanden en instellingen overzetten 397
	Wat is Windows Easy Transfer? 397
	Welke onderdelen kan Windows Easy Transfer overzetten? 398

	Gegevens overzetten met Windows Easy Transfer 399
	Overzetten via een Easy Transfer-kabel 399
	Overzetten via het netwerk 400
	Overzetten via cd’s of dvd’s 400
	Overzetten met USB-stick of externe vaste schijf 400

	Windows Easy Transfer starten 401
	De gegevens kopiëren naar de nieuwe computer 404

	21 De computer beheren 407
	Computerbeheer 407
	Systeemwerkset 408
	Logboeken 409

	Services 415


	Deel III Windows 8.1 in het netwerk
	22 De onderdelen van het netwerk 421
	Iedereen een netwerk 421
	De hardware 422
	Netwerkadapter 422
	Draadloos of bekabeld netwerk 425
	Hogere snelheid niet zinloos 425
	Het kloppend hart: de router 427
	Koper, kabel of glas? 429
	Toegangspunt 429
	Printer 430

	Software: het venster Netwerk en internet 431
	Het Netwerkcentrum 433
	Adapterinstellingen wijzigen 434
	Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen 438
	Netwerkcentrum – De actieve netwerken 441
	De netwerkinstellingen wijzigen 442
	Een VPN instellen 443
	Eigenschappen aanpassen 445
	Netwerkverbinding verwijderen 446
	Netwerkproblemen oplossen 447


	23 Een netwerk inrichten 449
	De onderdelen activeren 449
	Netwerk achter de router 450
	IP-adressen 450
	Alles automatisch met DHCP 453
	Zelf IP-adressen uitdelen 454
	Instellingen op de router 454
	IP-adres instellen op de netwerkadapter 455

	Internetverbinding delen (ICS) 458
	ICS inschakelen 459
	TCP/IP-instellingen aanpassen 460

	Verbinding maken met een draadloos netwerk 463
	Beveiligde en onbeveiligde netwerken 463
	Netwerk instellen via WPS 465
	Netwerksleutel invoeren 467
	De verbinding verbreken 468

	Beveiliging van het (WiFi-)netwerk 469
	Wachtwoord op de router 469
	Versleuteling en toegangscontrole 471
	Draadloze beveiliging kiezen 472
	Draadloze beveiliging instellen op de router 473
	Beveiligingsinstellingen in Windows  475
	De netwerknaam (SSID) wijzigen 477
	De SSID verbergen 478
	Verbinding maken met een verborgen netwerk 478
	MAC-adresfiltering 480

	Meer mogelijkheden met draadloze netwerken 482
	Geschat dataverbruik weergeven 482
	Verbinding met een datalimiet 482

	Vliegtuigstand gebruiken 484
	Beveiliging van een bekabeld LAN 485

	24 Netwerken met Windows 8.1 487
	De netwerkmogelijkheden van Windows 8.1 487
	Thuisgroep 489
	Netwerkprofiel wisselen 489
	Thuisgroep via de app Pc-instellingen 491
	Lid worden van een thuisgroep 493
	Gedeelde onderdelen in de thuisgroep benaderen 495
	Een gedeelde printer in de thuisgroep gebruiken 496

	Bestanden delen en machtigingen instellen 498
	Lezen/Schrijven 499
	Computer uit de thuisgroep verwijderen 500
	Bibliotheken aan de thuisgroep toevoegen  502
	Bepaalde mappen en bestanden delen 503
	Het delen van een bibliotheek of map beëindigen 505
	Gedeelde inhoud van andere computers bekijken 506
	Delen met bepaalde personen 506
	Geavanceerde opties via Bestandsdeling 507

	Openbare mappen 508
	Een printer delen 510
	Automatisch printers delen in de thuisgroep 511
	Printer delen met de hand instellen 512
	Een netwerkprinter installeren 515

	Geavanceerd delen 515
	Wizard delen instellen in Windows Verkenner 515
	Mogelijkheden van Geavanceerd delen 517

	Netwerkbestanden offline gebruiken 520
	De functie Offlinebestanden inschakelen 520
	Bestanden offline beschikbaar maken 521
	Offline werken  522
	Offlinebestanden synchroniseren 523
	Meer opties voor synchroniseren 524


	25 Meer netwerk met WDS 525
	Wireless Distribution System 525
	Hardware 525
	De beveiliging uitschakelen 526
	De IP-configuratie achterhalen 526
	WDS instellen op de router 528
	WDS instellen op de repeater 529
	De IP-adressen met elkaar in overeenstemming brengen 532
	Beveiliging 532


	26 Contact op afstand met netwerk 533
	Stap 1 – Systeemeigenschappen instellen 533
	Stap 2 – Instellingen van de firewall 536
	Stap 3 – Router moet de aanvraag doorlaten 537
	Voorbereidingen voor Extern bureaublad  538
	De router voorbereiden 539
	Bij DHCP uitgeschakeld 540
	Bij DHCP ingeschakeld 541
	Port forwarding 542

	Stap 4 – Verbinding met extern bureaublad 542
	Opties voor Verbinding met extern bureaublad 543

	Stap 5 – Verbinding maken met een externe computer 548
	Sessie beëindigen  549

	De app Extern bureaublad 550

	27 Firewall houdt inbrekers buiten 553
	Het hoe en waarom van een firewall 553
	Actieve verdedigingslinie opzetten 553
	Achter de router 556
	Achter de netwerkkaart 557
	Netwerkverkeer in lagen 558
	Computers worden besmet 560

	Zelfstandige firewall neerzetten 562
	Firewallprogramma op pc 562

	Inkomend en uitgaand verkeer 563
	Windows Firewall in de praktijk 564
	Windows Firewall instellen 566
	Een programma of app toegang geven 568
	Voorbeeld: een FTP-server toestaan 569



	Deel IV Internettoepassingen
	28 Beveiliging en onderhoud 575
	Beveiliging in Windows 8.1 575
	Wat is malware? 577
	Het Onderhoudscentrum snel openen 578

	De categorie Beveiliging 579
	Geen problemen meer aanwezig 581

	De categorie Onderhoud 584
	Meer opties in Onderhoud 585
	Conclusie 585

	Windows SmartScreen 586
	Verdere beveiliging met Windows Update 588
	Windows Update instellen 590
	Windows Update via het Configuratiescherm 591
	Updates via de Store 593


	29 Windows Defender 595
	Waarom Windows Defender? 595
	Antivirus 595
	Microsoft Security Essentials versus Windows Defender 596
	Windows Defender starten 596

	Werken met Windows Defender 596
	Startpagina 596
	Bijwerken 598
	Geschiedenis 598
	Instellingen 600


	30 Internet Explorer 11 gebruiken 603
	Snel op weg 603
	De taak van Internet Explorer 604
	Wat is Internet Explorer? 605

	De Windows 8-stijl app Internet Explorer starten 605
	Een pagina bezoeken 607
	Een site opnieuw bezoeken 608
	Vaak gebruikte sites 608

	Browsen met meerdere tabbladen 609
	Meer opties bij tabbladen 610

	Instellingen voor de Internet Explorer 11-app 611
	Browsegeschiedenis wissen 612
	Andere opties 613

	De bureaubladversie van Internet Explorer 11 614
	Pictogram niet meer aanwezig? 615
	De menubalk en andere hulpmiddelen inschakelen 616

	Zoeken 617
	Een zoekdienst toevoegen 618

	Browsen met tabbladen 620
	Een nieuwe tab openen  620
	Een tabblad sluiten 622
	Navigeren door tabbladen 622
	Tabbladgroepen bijhouden 622
	Tabbladgroep openen 624

	Favorieten bijhouden 625
	Snelkoppeling op het bureaublad plaatsen 626
	Favorieten openen met het Favorietencentrum 627
	Overige mogelijkheden van het Favorietencentrum 628

	Afdrukken 629
	Beveiliging en privénavigatie 631
	InPrivate-modus 631

	Internetopties 632
	Een eigen startpagina instellen 633
	Startpagina opgeven 633

	Bestanden downloaden 634
	Bestand opslaan 635
	Bestand openen 636
	Downloads weergeven 637
	Standaarddownloadlocatie aanpassen 638

	Conclusie 639

	31 Andere standaardbrowser instellen 641
	Standaardinstellingen bekijken 641
	Rechtszaken over browsers 642
	Eigen favoriete browser instellen 642
	De huidige standaardinstellingen bekijken 644

	Een nieuwe standaardbrowser instellen  646
	Andere browser downloaden 646
	Opera als standaardbrowser instellen 647
	Standaardbrowser instellen vanuit browser 649

	Andere standaardtoepassingen instellen 649

	32 E-mail instellen en gebruiken 651
	Snel op weg 651
	Mail instellen en gebruiken 651
	Account instellen 652
	Het accounttype Ander account instellen 655

	Mailaccount aanpassen 657
	Postvak IN bekijken 659
	Mail verzenden en ontvangen 660
	Mailberichten opmaken 662
	Mail afdrukken 664
	Charm Apparaten 664

	Mail verslepen naar een map 665
	Nieuwe mappen maken 666
	Conclusie 667



	Deel V Entertainment – apps en programma’s
	33 Contacten en sociale media 671
	Personen 671
	Bronnen 671
	Koppelen met een dienst 673
	Facebook koppelen 673
	Koppeling verwijderen 677
	Contactpersonen bekijken 678
	Zoeken met de charmsbalk 681
	Contactpersoon toevoegen 682
	Meer opties 684

	Skype 684

	34 Productiviteit 687
	SkyDrive 687
	Documenten delen 689
	Instellingen 690
	Opslaan vanuit een toepassing 690

	Agenda 691
	Agenda weergeven 691
	Afspraak toevoegen 692

	Weer 693
	Kaarten 694
	Leeslijst 694
	Nieuws 695
	Eten en drinken, Gezondheid en fitness 696

	35 Beeld en geluid 699
	Foto’s 699
	Foto’s bekijken 700
	Foto’s bekijken per map 701
	Diavoorstelling van foto’s in een map 702
	Foto instellen 702
	Foto’s bewerken 703
	Instellingsmogelijkheden van de app Foto’s 705
	Foto’s importeren van een aangesloten camera 706
	Foto’s afdrukken 707

	Muziek 708
	Video 710
	Windows Media Player 711
	De eerste keer 711
	Cd’s afspelen en kopiëren 713
	Instellingen voor kopiëren 715
	Dvd’s afspelen 716
	Werken met de mediabibliotheek 717
	Cd’s branden 718
	Nummers naar een draagbaar apparaat kopiëren 720



	Deel VI Appendices
	A De rol van het Configuratiescherm 725
	Configuratiescherm uit de doeken 725
	Het Configuratiescherm openen 726
	Klassieke weergave 727
	Detailweergave in categorieën 728


	B Een printer installeren 731
	Printer toevoegen 731
	Eigenschappen van de printer instellen 733


	C Windows (deels) resetten 735
	Non-destructief of destructief herstellen 735

	D Systeemprestaties onder de loep 737
	Pc-informatie 737
	Taakbeheer 738
	Krachtige taakmanager 740


	Inhoud in één oogopslag
	Deel I Introductie en dagelijks gebruik
	Kennismaken met Windows 8.1 3
	Nieuwe basishandelingen 21
	Het startscherm aanpassen 37
	Het bureaublad en de taakbalk aanpassen 61
	Windows verder instellen 87
	Werken met mappen en bestanden 121
	Apps downloaden uit de Windows Store 167
	Programma’s installeren 185
	Basisvoorzieningen 199
	Wallpapers maken en laten rouleren 221
	Afdrukken, faxen en scannen 229

	Deel II Geavanceerde zaken
	Probleemstappenbeschrijving 245
	Windows in een andere taal 253
	Schijfbeheer met Windows 8.1 265
	Energiebeheer in Windows 8.1 instellen 321
	Mobiel gebruik 339
	Nieuwe hardware toevoegen 347
	Back-ups maken 365
	Taken en acties automatiseren 383
	Bestanden en instellingen overzetten 397
	De computer beheren 407

	Deel III Windows 8.1 in het netwerk
	De onderdelen van het netwerk 421
	Een netwerk inrichten 449
	Netwerken met Windows 8.1 487
	Meer netwerk met WDS 525
	Contact op afstand met netwerk 533
	Firewall houdt inbrekers buiten 553

	Deel IV Internettoepassingen
	Beveiliging en onderhoud 575
	Windows Defender 595
	Internet Explorer 11 gebruiken 603
	Andere standaardbrowser instellen 641
	E-mail instellen en gebruiken 651

	Deel V Entertainment – apps en programma’s
	Contacten en sociale media 671
	Productiviteit 687
	Beeld en geluid 699

	Deel VI Appendices
	De rol van het Configuratiescherm 725
	Een printer installeren 731
	Windows (deels) resetten 735
	Systeemprestaties onder de loep 737

	Index
	.txt  212
	.wma  213
	Aangepaste weergave  412
	verwijderen  415

	Aanraakbediening
	gebaren  24
	zoomen  26

	Account
	betaalwijze toevoegen  176
	factureringsgeschiedenis weergeven  179

	Accountbeheer  15
	Accountinstellingen overzetten naar Windows 8.1  398
	Adapterinstellingen wijzigen  434
	Adresbalk  127
	Adresboeken overzetten naar Windows 8.1  398
	ADSL  428
	Afbeeldingen overzetten naar Windows 8.1  399
	Afbeeldingswachtwoord  96
	Afdrukken  233, 629, 664
	bestand  229, 233
	in het netwerk  431
	testpagina afdrukken  231

	Afspeellijst  710, 719
	Afspraak toevoegen  692
	Agenda  691
	afspraak toevoegen  692

	Alt-toets  160
	Antivirusprogramma  553, 578
	App  10, 185
	downloaden  173
	grootte  113
	installatie ongedaan maken  41
	installeren  173
	instellingen  56
	naast elkaar weergeven  31
	sluiten  33
	statusupdates  50
	starten  22
	starten zonder tegel  44
	updates  181

	App Foto's
	foto bewerken  703
	foto instellen startscherm app  702
	foto instellen vergrendelingsscherm  702
	foto instellen voor apptegel  703
	foto's bekijken  700
	foto's delen  708
	foto's importeren  706
	instellingen  705

	App Kaarten  694
	App Mail  651
	account instellen  652
	afdrukken  664
	berichten  659
	berichten opmaken  662
	handtekening  657
	instellen  651
	mail verzenden en ontvangen  660
	soorten account  653

	App Nieuws  695
	App Pc-instellingen  11, 48
	openen  48

	App Personen  671
	accounts koppelen  672
	bronnen  671
	contactpersonen bekijken  678
	koppeling ongedaan maken  677
	meer opties  684
	persoon toevoegen  682

	App Store  168
	App Weer  693
	Apparaatbeheer
	openen  349
	opties  359
	stuurprogramma bijwerken  356

	Apparaatbeschrijving  363
	Apparaten  115
	Appbalk  9
	openen  21

	Appgroep  40
	naam geven  40

	Applicatie  185
	Automatisch afspelen  117, 364
	verschijnt niet  186

	Back-up  365
	beperkingen  367
	frequentie  369
	maken  368
	opslagmedia  366
	terugzetten  371
	typen  366

	Back-upstrategie  367
	Backspace  208
	Beeldscherm  115
	helderheid instellen  344
	uitschakelen  325

	Bekabeld netwerk  425
	Bemonsteringsfrequentie  716
	Berichten
	zie Skype

	Bestand  126
	delen  554
	groep selecteren  145
	groeperen  151
	kopiëren naar  141
	offline  344
	openen  146
	sorteren  150
	verplaatsen  142
	verwijderen  144

	Bestanden overzetten naar Window 8.1  398
	Bestands- en printerdeling  439
	Bestandsdeling  507
	Bestandsgeschiedenis  15, 368
	Bestandsindeling  207
	Bestandssysteem  269
	Beveiligde modus  577
	Beveiliging  575, 631
	antivirusprogramma  553
	draadloos netwerk in Windows  475
	firewall  553, 564
	netwerk  469
	netwerknaam verbergen  478
	netwerknaam wijzigen  477
	onderhoudscentrum  578
	verbinding maken met een verborgen netwerk  478
	wachtwoord op de router  469
	WEP  471
	Windows Update  589
	WPA  471
	WPA2  472

	Beveiligingsinstelling  632
	Bibliotheek  122
	beheren  155
	delen met thuisgroep   502
	eigen  155
	gebruiken  152
	locatie toevoegen  153
	locaties verwijderen  155
	standaardopslaglocatie  157
	verwijderen  157

	Bing  112, 617
	BitLocker  296
	herstelsleutel  299
	inschakelen  297
	uitschakelen  303

	BitLocker To Go  296
	BitLocker-stationsversleuteling  577
	Branden  718
	Briefje schrijven  208
	Broodkruimelspoor  127
	Browsegeschiedenis  608
	wissen  612

	Browsen  620
	Browser  605
	downloaden  646
	installeren  647
	standaardbrowser instellen  641-642

	Bureau-accessoires  199
	Geluidsrecorder  212
	Kladblok  211
	Paint  203
	Rekenmachine  199
	Windows Verkenner  213
	WordPad  207

	Bureaublad
	aanpassen  66
	achtergrond aanpassen  71
	activeren  62
	automatisch starten  63
	map  159
	nieuw thema kiezen  69
	standaardpictogrammen weergeven  79
	thema  67

	Bureaubladachtergrond  70
	beeldschermverhouding bepalen  224
	eigen foto voorbereiden  223
	instellen  221
	opties  72
	resolutie van eigen foto instellen  225
	uitsnede van eigen foto maken  225

	Bureaubladomgeving  10
	Cd's
	afspelen en kopiëren  713
	branden  718
	nummers waarderen  717

	Charm Apparaten  664
	Charm Instellingen  56
	Charm Zoeken  681
	Charms  8
	Charmsbalk  10
	Cloud  687
	Comprimeren
	map  307
	schijf  307

	Computer
	beheren  407
	beveiligen  575

	Computerbeheer  359, 407
	logboeken  409
	Schijfbeheer  274
	starten  407
	systeemwerkset  408

	Configuratiescherm  12, 192-193, 195, 725
	beveiliging  575
	hyperlink  725
	klassieke weergave  727
	netwerk en internet  431
	openen  726
	weergave in categorieën  728

	Cross-overkabel  458
	Datakopie  365
	Deelvenster voor snelle toegang  609
	Defragmenteren  303
	automatisch  305

	Delen  113
	bestand  554
	map  554

	Delete  208
	DHCP  453
	Displayport  424
	DNS-server  451
	Document
	in openbare map  161
	SkyDrive  687

	Documenten (bibliotheek)
	snelkoppeling maken  158

	Downloaden  634
	Downloads (map)  190
	Draadloos netwerk  341, 425
	ander netwerk zoeken  437
	automatisch verbinding maken  437
	beveiliging  469
	beveiliging op router instellen  473
	netwerknaam (SSID) verbergen  437
	netwerknaam verbergen  478
	netwerknaam wijzigen  477
	uitbreiden met repeater  525
	verbinding maken met verborgen netwerk  478
	WEP-beveiliging  471
	WPA-beveiliging  471
	WPA2-beveiliging  472

	Draadloos toegangspunt  429
	Draagbare computer  339
	synchroniseren  344

	Driver  347
	Dvd
	afspelen  716

	Dynamic Host Configuration Protocol  453
	Dynamische gegevensopslag  267
	E-mail  604
	E-mailberichten overzetten naar Windows 8.1  398
	Easy Transfer
	met cd's of dvd's  400
	USB-stick of externe vaste schijf  400
	via het netwerk  400

	Easy Transfer-kabel  399
	Eigenschappen van schijf
	beveiliging van NTFS-schijfstations  273
	gedeeld station  272
	hardwareoverzicht  272
	overzicht  272
	quotum  273
	veelgebruikte functies  272
	weergave aanpassen aan inhoud  273

	Eigenschappen van taakbalk en navigatie  64
	Encrypted File System  296
	Encryptie  471
	Energiebeheer  321
	aan/uit-knoppen en deksel  328
	aan/uitknop  334
	accu  329
	adapter draadloos netwerk  327
	beeldscherm  325, 328
	beeldscherm uitschakelen  325
	bureaubladachtergrond  327
	energiebeheerschema  322
	functie aan/uitknop instellen  334
	harde schijf  326
	hybride slaapstand  327
	multimedia-instellingen  328
	openen  323
	processor  328
	slaapstand  325, 327
	vaste schijf uitschakelen  326

	Energiebeheerschema  322
	energiebesparing  322
	gebalanceerd  322
	hoge prestaties  323
	instellingen  325
	instellingen wijzigen  325
	kiezen  323
	maken  329
	Mobiliteitscentrum  341
	nieuw schema maken  329
	verwijderen  331

	Energiebesparing  322
	Ethernet  422
	Extern beeldscherm  341
	Extern bureaublad  533, 542
	geavanceerd  546
	gebruikerservaring  546
	inschakelen  535
	instellingen opslaan  547
	lokale bronnen  545
	opties  543
	programma's  546
	referenties opslaan  543
	router instellen  538
	verbinding maken  548
	verbinding verbreken  549
	weergaveopties  544

	Externe verbinding  533-534
	Windows Firewall  536

	Facebook
	account koppelen  675

	Favoriet  608
	bijhouden  625
	indelen  628
	openen  627
	snel toevoegen  626
	toevoegen  625
	vastpinnen  628

	Favorietencentrum  625, 627
	Fax  236
	bijlage  238

	Faxen en scannen  234
	Faxmodem  236
	Faxserver  236
	Faxvoorblad  237
	Firewall
	achter modem of router  562
	toepassing  562
	Windows Firewall  564

	Formatteren  278
	Foto
	afdrukken  707
	importeren  706
	scannen  240

	Foto's  699
	Fragmentatie  304
	FTP  559
	Geavanceerd delen  515
	instellingen  517

	Geavanceerde energie-instellingen wijzigen  326
	Gebaren  7, 24
	Gebruikersaccount  90
	accountafbeelding wijzigen  96
	afbeeldingswachtwoord instellen  97
	lokaal account  91
	lokaal account maken  91
	Microsoft-account  91
	Microsoft-account maken  102
	ouderlijk toezicht  94
	pincode instellen  99

	Gebruikersaccountbeheer  577
	Gedetailleerde status  52
	Gegevens uitwisselen  214
	Gegevensbestandenkopie  365
	Geluiden  70
	dempen  340

	Geluidskaart  213
	Geluidsrecorder  212
	Google Earth  188
	Groeperen  151
	Handtekening  657
	Hardware
	nieuwe hardware gevonden  355
	toevoegen  347

	Hardware en geluiden  364
	Helderheid  344
	Herstelpunt  375
	automatisch  376
	kiezen  377
	zelf maken  376

	Herstelsleutel  299
	Herstelstation  373
	Hot corners  27
	Hulp op afstand
	Windows Firewall  536

	Hybride slaapstand  327
	Hyperlink  725
	ICS  458
	inschakelen  459
	TCP/IP-instellingen aanpassen  460

	Inlogpoging
	mislukte ~ registreren  412

	InPrivate-navigatie  631
	Installatiemethode  185
	Installeren  185
	fax  237
	installatie ongedaan maken  360
	printer  229, 347

	Internet  604
	FTP  559
	IP-adres  554
	SMTP-server  557
	programma installeren  187
	router  556
	webserver  554

	Internet Explorer
	afdrukken (bureaublad)  629
	app starten  605
	bedienen (app)  606
	bediening (bureaublad)  614
	beveiligingsinstellingen (bureaublad)  631
	browsegeschiedenis synchroniseren  608
	bureaubladversie  614
	downloads weergeven  637
	InPrivate  610
	instellingen (app)  611
	internetopties (bureaublad)  632
	menubalk (bureaublad)  616
	opties voor gedownloade bestanden  635
	pagina bezoeken (app)  607
	snelkoppeling naar site op bureaublad  626
	standaarddownloadlocatie aanpassen  638
	startpagina instellen (bureaublad)  633
	tabblad toevoegen (bureaublad)  620
	tabbladen (app)  609
	toevoegen aan taakbalk  615
	versie 11  12
	zoeken (bureaublad)  617
	zoekmachine aanpassen (bureaublad)  618

	Internet Protocol  450
	Internetopties  461, 611
	Internettelefonie  604
	Internetverbinding delen
	zie ICS

	IP-adres  450, 554
	automatisch toewijzen met DHCP  453
	gereserveerd voor interne netwerken  452
	instellen op de router  454
	IPv4  450
	IPv6  450
	subnetmasker  452
	zelf instellen  454

	ISO  163
	Kladblok  211
	Klembord  215
	tips  220

	Knippen  216-217
	Knipprogramma  220
	Kolom
	breder maken  151
	smaller maken  151

	Kopiëren  215-216
	LAN  422, 425
	Lint  15
	Live-tegel  46
	inschakelen  46
	uitschakelen  46

	Local Area Network  422
	Locatie
	privacy  114

	Logboek  389, 409
	aangepaste weergave  412
	aangepaste weergave verwijderen  415
	filteren  410
	grootte aanpassen  414
	lezen  409
	opslaan  414
	wissen  414

	Logisch station  267
	Lokaal account  91
	Losmaken van Start  41
	Machtigingen  273
	Malicious software  575
	Malware  575, 577
	Map  126, 131, 136
	bureaublad  159
	delen  554
	groep selecteren  145
	kopiëren  139
	kopiëren naar  141
	naam wijzigen  137
	nieuwe maken  136
	ofline  344
	openbaar  160
	snel selecteren  149
	verplaatsen  139, 142
	verwijderen  144

	Mediabibliotheek  717
	Mediastreaming  439
	Meldingen  113
	Memorecorder  212
	Menubalk
	inschakelen  616

	Met wachtwoord beveiligd delen  440
	Metasploit Project  555
	Microfoon
	privacy  114

	Microsoft Security Essentials
	zie Windows Defender

	Microsoft-account  91
	aanmelden op ander apparaat  107
	instellingen synchroniseren  106
	status bekijken  101

	Mobiliteitscentrum  339
	instellen helderheid  344
	presentatiemodus  343
	selectie energiebeheerschema  341
	synchronisatiecentrum  344
	synchronisatieconflict  346
	verbinden met het draadloze netwerk  341
	verbindenmet een extern beeldscherm  341
	volume aanpassen  340

	Modem  458
	MSN Messenger
	zie Skype

	Muis  116
	bestand verplaatsen  142
	instellen  81
	map verplaatsen  142

	Muisbediening  27
	Multimonitorondersteuning  15
	Muziek  708
	Muziekbestanden overzetten naar Windows 8.1  399
	NAT  451, 485
	Netwerk  421
	afdrukken  430
	bekabeld  425-426
	bestanden offline beschikbaar maken  521
	bestanden offline gebruiken  520
	bestands- en printerdeling  439
	beveiliging  469
	draadloos  425
	extern bureaublad  533, 542
	externe verbindingen  534
	geavanceerd delen  515
	geavanceerde instellingen voor delen  438
	hardware  422
	in Configuratiescherm  431
	IP-adressen  450
	kiezen tussen bekabeld en draadloos  425
	MAC-adres  559
	mappen en bestanden delen  487
	mediastreaming  439
	met wachtwoord beveiligd delen  440
	NAT-tabel  556, 560
	NetBIOS  554, 559
	netwerkdetectie  439
	netwerkkaart  557
	network address translation  556
	offline bestanden en mappen  344
	offline werken  522
	offlinebestanden synchroniseren  523
	openbare mappen delen  439
	OSI-model  558
	probleemoplosser  435
	router  556
	thuisgroep  489
	verbinding voor het delen van bestanden  440
	wizard delen  515
	~printer installeren  515

	Netwerkadapter  422
	IP-adres en DHCP instellen  455
	instellingen  434

	Netwerkapparaat
	uitschakelen  435

	Netwerkapparatuur  422
	adapter  422
	draadloos toegangspunt  429
	gateway  429
	hub  427
	modem  427
	printer  430
	router  427, 450
	switch  428

	Netwerkcentrum  433
	actieve netwerken  441
	adapterinstellingen wijzigen  434
	geavanceerde instellingen voor delen wijzigen  438
	netwerkinstellingen wijzigen  442
	nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen  442

	Netwerkdetectie  439
	Netwerkinstellingen wijzigen  442
	Netwerkkaart
	zie Netwerkadapter

	Netwerkkabel  422
	Netwerkprofiel
	aanpassen  489

	Netwerkprotocol  422
	Netwerkverbinding  434
	naam geven  435
	starten  435
	status  435

	Network Address Translation  451
	NTFS  269
	Offline mappen en bestanden  344
	Offlinebestanden  520
	Onderhoudscentrum  577-578
	Openbare map  160, 508
	delen  439
	documenten  161

	Opnemen (geluid)  212
	Opnieuw installeren  735
	Opslaan
	op SkyDrive  690

	Opslaggroep  286
	Opslagmodel  269
	Opslagruimten  267, 286
	aanpassen  291
	tolerantietype  289
	verwijderen  294

	OSI-model  558
	Oude programma's gebruiken  195
	Ouderlijk toezicht  108, 577
	instellen  108

	Paint  203
	afbeelding naar WordPad  217

	Partitie
	vergroten en verkleinen  283

	Partitietabel  267
	Partitioneren  276
	Pc vernieuwen  735
	Pc-informatie  117, 737
	Pc-instellingen  88
	thuisgroep  117
	Windows Update  119

	Phishing  577
	filter  631

	Pictogram  187
	Pincode  96-97
	Plakken  216-217
	Plug & play  348, 364
	Port forwarding  452, 542
	Postvak  234
	Postvak IN  659
	Presentatiemodus  343
	Primaire partitie  267
	Print Screen  220
	Printer  430
	afdrukken  233
	automatisch delen in thuisgroep  511
	delen in netwerk  510
	delen zelf instellen  512
	eigenschappen instellen  733
	installeren  229, 347, 515, 731
	nieuwe ~ installeren  231
	onjuist stuurprogramma  229
	oude ~ installeren  229
	standaardprinter  232

	Probleemstappenbeschrijving
	interface  246
	openen  246
	opname bekijken  248
	opname maken  247
	opname opslaan  248
	recorder  245
	starten  246

	Probleemstappenrapport  250
	Processor  8
	Programma
	installeren  185
	oud ~ gebruiken  195
	standaardprogramma instellen  649
	starten  187
	van internet installeren  187
	verwijderen  192

	Programma-instellingen overzetten naar Windows 8.1  398
	Programmacompatibiliteit  195
	Programmatoegang en standaardprogramma's instellen  644
	Prullenbak  144
	Quotum  318
	per gebruiker  319

	Quotumvermeldingen  319
	ReFS  270
	Recensies  179
	schrijven  179

	Rekenmachine  199
	wetenschappelijk  201

	Repeater  525
	Reservekopie  365, 368
	Roaming
	SkyDrive  690

	Router  427, 450, 556
	beveiliging  469
	beveiliging instellen  473
	extern bureaublad toestaan  539
	instellen voor externe verbindingen  537

	Scannen  234, 239
	Schermbeveiliging  70
	beveiligen  76
	eigen foto's  76
	instellen  74
	voorkomen  343

	Schermtoetsenbord  116
	Schijfbeheer  265, 270
	beschrijving  275
	eigenschappen van schijfstation  271
	formatteren  278
	nieuw eenvoudig volume maken  276
	Opslagruimten  286
	partities maken  276
	partities vergroten en verkleinen  283
	partitioneren  276
	quotum  318
	starten  274
	station koppelen aan een map  281
	stationsletter instellen  277, 280
	strategie voor indeling schijf  269
	volume uitbreiden  285
	volume verkleinen  283

	Schijfcompressie  307
	Schijfcontrole  306
	Schijfdefragmentatie  303
	slaapstand  306

	Schijfkopiebestand  163
	Schijfopruiming  310, 380
	bestanden van Windows Foutrapportage  313
	gedownloade programmabestanden  311
	installatielogboekbestanden  313
	miniatuurweergaven  313
	Office Setup-bestanden  313
	offline webpagina's  312
	programma's en onderdelen  313
	prullenbak  313
	sluimerbestand opruimen  312
	systeembestanden opschonen  313
	systeemherstel en schaduwkopieën  314
	tijdelijke bestanden  313
	tijdelijke bestanden van Microsoft Office  313

	Schijfquotum  318
	Screensaver
	zie Schermbeveiliging

	Scrollen  23
	aanraakbediening  23
	met de muis  23
	muiswiel  23

	SDSL  428
	Selecteren
	tekst  208

	Semantisch zoomen  39
	Service  415
	eigenschappen  416
	opstarttype  416
	stoppen en starten  416

	Setup  185
	SkyDrive  687
	documenten delen  689
	instellingen  690
	opslaan op  690
	roaming  690

	Skype  684
	Slaapstand  117, 325
	muis en toetsenbord  335
	voorkomen  343
	wachtwoord  332
	wachtwoord na ontwaken  332

	Smart search  109
	uitschakelen  111

	SmartScreen-filter  631
	SMTP-server  557
	Snap multitasking  11
	Snelformatteren  278
	Snelkoppeling  142, 157
	Alt-toets gebruiken  160
	naar Documenten  158
	verwijderen  158

	Sneltoetsen  29
	Sociale netwerken  16
	Soft keyboard  14
	Software  185
	Software, malicious  575
	Sorteren  150
	Speciale tekens invoeren  209
	SSD-schijf  266
	SSID  477-478
	Standaardbrowser  642
	andere instellen  646
	instellen  642
	instellen per gebruiker  649

	Standaardopslaglocatie  157
	Standaardprinter  232
	Standaardprogramma  641
	instellen  641, 649

	Standaardschijf  267
	Startpagina
	instellen  633

	Startscherm  7
	aanpassen  38
	kolom verplaatsen  39
	nieuwe kolom maken  39
	systeemhulpprogramma's toevoegen  57
	terugkeren naar ~  22

	Stationsletter instellen  280
	Store  13, 168
	app details  172
	app downloaden en installeren  173
	betaalde apps  176
	betalen  176
	categorieën  168
	gratis apps  171
	inhoud filteren  171
	instellingen  182
	recensies  179

	Stroomverbruik  117
	Stuurprogramma  347
	zoeken  355

	Subnetmasker  452
	Switcher
	openen  33

	Synchronisatiecentrum  344
	toegang tot uw offline bestanden  346

	Synchronisatieconflict  346
	Synchroniseren  720
	opties  524

	Systeem en beveiliging  575, 728
	Systeemherstel  375
	ongedaan maken  379
	uitschakelen  381

	Systeemhulpprogramma's  57
	starten met toetsencombinatie  59

	Systeemvak
	instellen  64

	Systeemwerkset  408
	Taakbalk
	invoertaal wijzigen  263
	locatie instellen  64
	programma's vastmaken  83
	verbergen  64

	Taakbeheer  738
	systeemprestaties  740

	Taakplanner
	actie  384
	actieve taken  386, 392
	automatisch taak uitvoeren  383
	bibliotheek  385
	gebeurtenis  384
	overzicht  386
	samenvatting  385
	taakstatus  386
	trigger  384, 393

	Taakvenster
	basistaak maken  387
	taak importeren  387
	taak maken  387
	verzenden e-mailbericht  387

	Taal
	invoertaal wijzigen  263

	Taalpakket
	aanvullend ~ downloaden  253

	Tabblad
	browsen  620
	navigeren  622
	nieuw  620
	sluiten  622

	Tabbladgroep  620
	bijhouden  622
	openen  624
	opslaan  622

	Tablet  422
	TCP/IP  422
	TCP-/UDP-poort  554, 559, 565
	Tegel  21
	live-tegel  46
	toevoegen  42
	verplaatsen  38
	verwijderen  41

	Tekenprogramma  203
	Tekstverwerker  207
	Testpagina afdrukken  231
	Thema  67
	aanpassen  73
	downloaden  77
	dynamisch  79
	onderdelen  70
	opslaan  76

	Thuisgroep  489
	bibliotheken toevoegen  502
	computer verwijderen  500
	delen beëindigen  505
	delen met specifiek personen  507
	delen met thuisgroep (openen en bewerken)  506
	delen met thuisgroep (openen)  506
	gedeelde mappen bekijken  506
	gedeelde onderdelen benaderen  495
	gedeelde printer gebruiken  496
	lid worden  493
	machtigingen voor bestanden instellen  498
	mappen delen  503
	openbare mappen delen  509
	optie in Netwerkcentrum  442
	printer delen  510
	systeemeisen  489

	Thuisnetwerk  400
	Thunderbolt  424
	Toegangstype  442
	Toegankelijkheid  117-118
	Toepassen (knop)  82
	Toetsenbordindeling  209
	Toetsencombinaties  29
	Toevoegen aan Favorieten  625
	Touchgebaseerde bediening  7
	Touchpad  116
	Uitgebreide partitie  267
	Uitvoeren  214
	Ultrabook  422
	USB 3.0  15
	Vaste schijf
	aansluiten  276
	formatteren  278
	nieuwe ~ in gebruik nemen  276
	partitioneren  276
	stationsletter toewijzen  277

	VDSL  429
	Veeg  23
	Venster
	afbeelding van maken  220

	Verbinding met extern bureaublad  542
	Verbinding naar gebruik  482
	Verbinding voor het delen van bestanden  440
	Vergrendelingsscherm  21, 115
	aanpassen  49
	achtergrondafbeelding aanpassen  49
	statusupdates tonen  50

	Verificatie  471
	Versleuteling  296
	stations beheren  301

	Verwijderen
	programma  192
	snelkoppeling  158

	Video  710
	Video conferencing  685
	Video's overzetten naar Windows 8.1  399
	Virtueel geheugen  316
	VoIP  604
	Volume
	aanpassen  340

	Waarderen
	cd's  717

	Wachtwoord  50, 53, 90-91, 93
	afbeeldingswachtwoord  96
	geheugensteun  93
	pincode  97
	slaapstand  332
	tijdelijk inzien  94

	Wallpaper
	zie Bureaubladachtergrond

	WDS  525
	Web  604
	Webcam
	privacy  114

	Webserver  554
	Weergavetaal
	aanpassen  257
	Windows in een andere taal  253

	WEP  471
	WiFi  422
	standaarden  426

	WiFi Protected Setup  465
	Windows 8-stijl app  21
	Windows 8.1  5, 17
	afsluiten  34
	apps  10
	bureaublad  10
	gebaren  24
	gebruikersomgeving  6
	instellingen  11
	knop Start  5
	muisbediening  27
	nieuw in ~  6
	onderdelen in- of uitschakelen  193
	resetten  735
	services  415
	sneltoetsen  29
	upgraden naar ~  19
	versies  17

	Windows 8.1 Pro  17
	Windows Defender  577, 595
	aangepast scannen  597
	Bijwerken  598
	Geschiedenis  598
	Instellingen  600
	nieuwe functies  596
	opties  596
	scannen  596
	starten  596
	Startpagina  596

	Windows Easy Transfer  397
	gegevens kopiëren naar nieuwe pc  404
	gegevens verzamelen op oude pc  401

	Windows Faxen en scannen  234-235
	foto  240
	scan maken  239

	Windows Firewall  237, 564, 577
	een app of onderdeel toegang geven  566
	FTP-server toestaan  569
	geavanceerde instellingen  567
	in- of uitschakelen  566
	instellingen voor meldingen wijzigen  566
	netwerklocatie  567
	programma toegang geven  568

	Windows Firewall met geavanceerde beveiliging  572
	Windows Media Player  711
	afspeellijsten  719
	cd's afspelen en kopiëren  713
	cd's branden  718
	dvd's afspelen  716
	eerste keer starten  711
	instellingen voor kopiëren  715
	internetverbinding  713
	mediabibliotheek  717
	nummers naar een draagbaar apparaat kopiëren  720
	nummers waarderen  717

	Windows RT  18
	Windows Store  13
	Windows Update  588
	instellen  591

	Windows Verkenner  122, 213
	afdrukken vanuit ~  162
	bestand openen  146
	grootte pictogrammen instellen  135
	indeling lint  129
	inhoud map  133
	lint  124
	mappen  131
	navigeren  127
	openen  126
	venster Kopiëren  125
	weergave aanpassen  134
	weergave sorteren  150
	zoekvak  128

	Windows-toets  22
	Wireless Distribution System  525
	Wisselbestand  316
	andere schijf kiezen  316
	instellen  316

	WLAN  425
	WordPad  207
	afbeelding plaatsen  217

	World wide web  604
	WPA  471
	WPA2  472
	WPS  465
	Xbox Music Pass  710
	Zoekdienst
	toevoegen  618

	Zoeken  617, 681
	Smart search  109
	naar gewijzigde apparaten  360
	stuurprogramma  355






<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


