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Windows XP

Helpdesk is een vaste 

rubriek waarin vragen en 

problemen met betrekking 

tot computergebruik 

worden toegelicht. Deze 

keer staat de overgang 

naar Windows XP centraal.

Overgang naar XP

In de komende maanden zullen de 

meeste faculteiten overgaan van 

Windows NT naar Windows XP, 

en/of van Offi ce 97 naar Offi ce XP. 

Het RC ziet het als zijn taak deze 

overgang te begeleiden en doet 

dat door middel van kostenloze 

demonstraties en het uitgeven 

van een overzicht van de verschil-

len tussen de oude en de nieuwe 

situaties.

Demonstraties

De verschillen tussen het werken 

met Offi ce 97 onder Windows NT 

enerzijds, en Offi ce XP onder Win-

dows XP anderzijds zijn over het 

algemeen niet zo groot dat het de 

moeite loont hierin een complete 

cursus te volgen. Het is echter wel 

prettig als iemand je even de ver-

schillen aanwijst en deze toelicht. 

Om deze reden biedt het RC aan 

de belangrijkste verschillen te de-

monstreren, bij de faculteiten aan 

huis. Voor groepen van minimaal 

tien personen is deze service kos-

teloos, op voorwaarde dat de fa-

culteit zorgt voor een geschikte 

zaal en ook het publiek uitnodigt. 

De demonstratie duurt ongeveer 

een uur.

Documentatie

Veel mensen vinden het prettig 

om nog eens rustig na te kun-

nen lezen wat ze gezien hebben. 

Het RC heeft bij deze demon-

straties dan ook een boekje ont-

wikkeld waarin de belangrijkste 

verschillen worden beschreven. 

Dit boekje wordt bij de demon-

stratie tegen kostprijs beschikbaar 

gesteld. Bovendien is het moge-

lijk deze documentatie in elek-

tronische vorm, bijvoorbeeld als 

website te verkrijgen.

Welke verschillen?

De verschillen in Windows ont-

trekken zich voor een groot deel 

aan het oog van de gebruiker. De 

programmatuur is degelijker, sta-

bieler en veelal ook sneller gewor-

den. Toch zijn er ook in het uiterlijk 

verschillen aangebracht die meer 

dan cosmetisch zijn, en de bedie-

ning soms aanzienlijk kunnen ver-

eenvoudigen.

In de demonstraties zal de na-

druk komen te liggen op de nieu-

we voorzieningen in Offi ce XP. We 

zullen hier onder meer laten zien 

hoe Task Panes bijdragen aan het 

bedieningsgemak, hoe Smart 

Tags allerlei automatismen in Of-

fi ce beheersbaar maken:

… en hoe Word tegemoetkomt aan 

de mensen die nog altijd zoeken 

naar een onderwaterscherm. 

Zijn de problemen met opsom-

mingen en genummerde lijsten 

nu eindelijk opgelost in Word? 

Hoe werken de nieuwe Tabelstij-

len? Doen mijn oude macro’s het 

nog? Kunnen we oude bestanden 

uitwisselen met XP? Wat beteke-

nen de groene puntjes die overal 

in Excel opduiken? Deze vragen 

zullen worden beantwoord en 

daarnaast zullen ook allerlei klei-

nere wijzigingen die je anders 

makkelijk zouden ontgaan naar 

voren worden gehaald en toe-

gelicht. 

Reservering

Voor het aanvragen van een de-

monstratie en het bestellen van 

de bijbehorende boekjes kunt 

u contact opnemen met drs. O. 

van Schalkwijk (o.van.schalkwijk

@rc.rug.nl).


