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Neptech
Nepwebwinkels, die kennen we
natuurlijk. Maar wist u dat je ook sites
hebt met zogenaamde reviews of
tests van digitale gadgets zoals wifiboosters en smartwatches? Die hebben namen als dailygadgetreviews.
com of top10wifiboosters.com.
Op het eerste gezicht hebben ze
inderdaad wel wat weg van echte
reviewsites. Maar kijk je iets langer,
dan zie je dat er helemaal geen website om de pagina heen zit, dat het verhaal wel heel ronkend is, en dat de
‘koop nu’-knoppen nogal prominent
aanwezig zijn. Deze pagina’s zijn,
kortom, nep. Ze zijn enkel en alleen
opgezet als opstapje naar de winkel
waar je dat ‘fantastische’ product dan
kunt kopen.
En fantastisch, dat zijn ze. Smartwatches die je leven veranderen, wifiboosters die je overal internet beloven, het kan niet op. Spoiler: het zijn
meestal goedkope Chinese prullen die
je zelf veel goedkoper bij Aliexpress
zou kunnen bestellen.
Ik hoor u denken: daar trap ik nooit
in. Maar kijk uit. Via Google-advertenties of een zoekopdracht kun je zo
maar op zo’n ‘nieuwssite’ belanden.
En voor je het weet ben je naar binnen
gezogen (‘alleen vandaag nog 50%
korting’!) en nog maar één klik verwijderd van de aanschaf van een revolutionaire prul. Redacteur-onderzoeker
Ronald Kamp vertelt u er alles
over op pagina 40.
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10 Gek van het gelek
De laatste maanden kwam het ene
na het andere grote datalek in het
nieuws. Hoe gevaarlijk zijn al die
rondslingerende gegevens, en wat
kun je ertegen te doen?

14 Beter in Word
We tikken bijna allemaal onze stukjes
in Word, maar hoeveel functies ken
je nu eigenlijk? Wij doen de handigste
foefjes uit de doeken, waarmee je
Word nog soepeler laat werken.

24 Bestand open u
Steeds vaker ontvangen we
documenten, pdf’jes en andere
bestanden op de mobiel in plaats
van de pc. Hoe open je die, sla je ze
op en waar vind je ze terug?

40 Onzingadgets
Zoek je een smartwatch of een
oplossing voor betere wifi? Pas dan
op voor apparaatjes die de hemel
in worden geprezen. Vaak is het
goedkope rommel uit China.
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04 Enter

29 Dossier
Onlinediensten

Digitale nieuwtjes en producten

08 Back-up

Updates over onze acties

Veel software heb je niet
meer nodig. Veel kan online,
en vaak nog gratis ook.

20 Helpdesk

Digitale problemen opgelost

44 Tips & trucs

De beste tips en gratis software

30 O
 nline: de voors
en tegens
32 De beste gratis
diensten
36 Workshop
Google Agenda

50 Woordenlijst

Technische termen uitgelegd

51 Service

Extra’s voor de abonnees

18 E-books

38 Foto’s op de Mac

De e-reader is een fijne reisgenoot.
Maar wat mag je eigenlijk met de
e-books die erop staan? En is lenen
slim? We beantwoorden deze en
zeven andere vragen.

Mac-gebruikers hebben geen
ingewikkelde software nodig om
foto’s te corrigeren of te bewerken.
Met de ingebouwde
foto-app kom je al een heel eind.
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