
Een eigen systeembeheerder is nooit weg 

Automatux ICT Services 

KVK inschrijving 65769015   

Telefoon  06-23600108 

Website https://www.automatux.nl 

Als ondernemer wilt u uw tijd graag effectief besteden aan uw core business.  
ICT is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Hoogst frustrerend als uw  
computer en netwerk dan niet naar verwachting presteren.. want u wilt met  
succes ondernemen en geen tijd verspelen aan secundaire kwesties. 
 
Automatux is een allround ICT service dienstverlener die breed gespeciali-
seerd is in alle facetten van een modern ondernemerschap. Met zijn service 
aanbod richt hij zich op kleine zelfstandigen met 1 tot 10 werknemers. 

Betaalbare kwaliteit en een pro-actieve houding staan daarbij centraal.  

Automatux helpt u zonder nonsens uw automatisering te verbeteren, zodat..   

                                             ..u kunt uitblinken in die zaken waar U goed in bent ! 

 Onsite reparatie, upgrading en onderhoud van computersystemen,  

servers en netwerk apparaten 

 Herstellen, backups maken en beveiligen van uw gegevens 

 Computer- en netwerk-beveiliging, firewalls en toegangsbeheer 

 Internetconnectiviteit, cloudopslag en netwerkoplossingen 

 Webdesign en hosting met content management systeem Drupal 

 Specialist en aanbieder van Windows, Linux en opensource software 

Graag tot ziens, 

Marcel  Voets 

 

U kunt contact met mij opnemen via telefoon 

of  de contactpagina op de website. 

Op de ommezijde van deze flyer vind u een overzicht van veel gebruikte Windows sneltoetsen. 

Leg deze bij uw toetsenbord. Zo kunt u sneller werken met uw Windows computer. 
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U aangeboden door Automatux ICT Services 

     ... Windows Startmenu weergeven 

 + D Bureaublad weergeven 

 + E Computer openen 

 +  Maximaliseer actief venster tot helft scherm links 

 +  Maximaliseer actief venster tot helft scherm rechts 

 +  Maximaliseer actieve venster 

 +  Vorige grootte actieve venster 

 + 2x  Minimaliseer actieve venster 

 + “+” Inzoomen 

 + “-” Uitzoomen 

 + F Zoeken 

 + M Alle geopende vensters minimaliseren 

 + Shift + M Alle vensters terugzetten (maximaliseren) 

 + R Uitvoeren openen 

 + P Projector weergave wijzigen 

 + T Schakel tussen programma’s op de Taakbalk 

 + spatiebalk AeroPeek spieken wat er op bureaublad staat 

 + Tab Selecteer venster met Windows Flip 3D 

 + Ctrl + Tab Selecteer venster met Windows Flip 3D (Esc=uit) 

 + A Alle items in een map selecteren 

 + C Geselecteerde items kopiëren 

 + X Geselecteerde items knippen (dus verplaatsen) 

 + V Gekopieerde cq geknipte items plakken 

 + Z Laatste actie ongedaan maken 

 + Shift + N Nieuwe map maken 

 + muiswiel Inzoomen of uitzoomen 

 + Shift + Esc Taakbeheer openen 

 +  of +  Tekens of meerdere tekens selecteren in tekst 

 + F10 Snelmenu weergeven 

 ingedrukt houden Voorkom dat een cd automatisch opstart 

 + Delete Geselecteerde item voorgoed verwijderen pas op 

 5x indrukken Plaktoetsen in– of uitschakelen 

 rechter-Shift 8 sec Filtertoetsen in– of uitschakelen 

 ... Standaard werkbalk openen in ondermeer Verkenner 

 + D Adresbalk selecteren 

 + Enter Eigenschappen weergeven van item 

 + F4 Actieve toepassing afsluiten 

 +   Ga naar een map niveau hoger 

 +  Tab Schakel tussen geopende items 

 + spatiebalk Snelmenu voor item openen 


