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Custom WinZip installeren
Tijdens het installeren van WinZip kon je, zoals op pagina 17 van de cursus uitgelegd, kiezen
voor een installatie via de optie Express setup of via de optie Custom setup. In deze vierde
stap van de installatie werd gekozen voor Expres
setup. Hier wordt het vervolg uitgelegd dat je zou
krijgen wanneer je kiest voor Custom setup.
Zorg dat de optie Custom setup
geselecteerd is en klik op
om verder te gaan.
Merk op dat je WinZip zonder problemen opnieuw kan installeren over de
bestaande installatie. De instellingen zullen normaal teruggebracht worden
naar de standaardinstellingen. Als je WinZip aangekocht hebt zal er braaf
gevraagd worden of de registratie-informatie behouden moet blijven. Je kan
hier uiteraard best “ja” op antwoorden.
De vijfde stap van de installatie geeft je de
mogelijkheid om aan te geven waarop WinZip effect
heeft na de installatie. Wanneer je enkel WinZip
gebruikt kan je elk van deze opties aan laten staan.
De beschikbare opties zijn:
•

Associate WinZip with archives: Windows zal
WinZip steeds gebruiken om archieven van
Deze Computer, Windows Explorer, en de meeste e-mail programma’s te openen.

•

Explorer shell extension: het snelmenu van de Windows Verkenner bevat de WinZip
commando’s en je kan drag and drop gebruiken om te zippen en te unzippen zonder uit de
Windows Verkenner te gaan.

•

Non-cascaded WinZip context menu items: de commando’s van de snelmenutoevoegingen
aan de Windows Verkenner staan als losse opdrachten in het snelmenu. Wanneer je deze
optie uitschakelt, zullen de WinZip commando’s in een submenu staan.
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Display icons on context menus: een klein WinZip pictogram wordt weergegeven naast de
commando’s van WinZip in het Windows Explorer snelmenu.

•

Enable Zip & E-Mail on context menus: de optie "Zip & E-Mail" is zichtbaar in de Windows
Verkenner uitbreiding van het snelmenu. Als deze optie aan staat is het makkelijk om een
bestand of groep bestanden te comprimeren en te versturen vanuit de Windows Verkenner.

•

Include WinZip in Start menu: WinZip verschijnt
in het Start menu van Windows.

•

Include

WinZip

on

desktop:

een

WinZip

pictogram wordt op je bureaublad geplaatst.
Selecteer de opties van jouw keuze
en klik op

om verder te

gaan.
In de zesde stap van de installatie kan je
opgeven

welke

programmagroepen

er

bijgemaakt moeten worden. Je kan met de
knop

ook gelijk de plaats

opgeven waar je aanvullende programma’s
voor WinZip kan terugvinden.
In het venster Configuration dat hierbij
getoond wordt heb je dezelfde instelmogelijkheden als bij deel 6.5 van de cursus (blz. 87).
Selecteer de opties van jouw keuze en klik op

om verder te gaan.

In deze stap worden alle keuzes die je gemaakt hebt vastgelegd. Alle snelkoppelingen voor
WinZip worden aangemaakt. Vervolgens wordt de laatste stap van de installatiewizard
getoond. WinZip is geïnstalleerd.
Klik op

om de installatie

af te sluiten.
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Overzicht sneltoetsen
F1

Activeer helpsysteem

Ctrl+N

Maak een nieuw archief

Ctrl+O

Open een bestaand archief

Shift+F

Favorite mappen.

Shift+L

Sluit een archief

F7

Verplaats een archief

F8

Kopieer een archief

Shift+R

Wijzig de naam van een archief

Shift+M

Mail een archief

Shift+A

Voeg bestanden toe aan een archief

Shift+D

Wis bestanden uit een archief

Shift+E

Extract bestanden uit een archief

Shift+V

Bekijk bestanden in een archief

Ctrl+P

Druk een lijst van bestanden uit een archief af

Shift+W

Schakel over naar de Wizard interface

Ctrl+A

Selecteer alle items in de lijst

Shift+S

Pas de virus scanner toe

Shift+T

Test een archief

Shift+U

Uuencode een archief

Shift+G

Bekijk, voeg toe of bewerk een opmerking

Shift+K

Maak een zelf-uitpakkend archief

Shift+C

Activeer de CheckOut eigenschap

Shift+I

Installeer bestanden in een archief

Pijltestoets(en)

Verplaats de cursor en/of scroll door een lijst

Shift+ pijltestoetsen

Selecteer meerdere items in een lijst

Enter

Zelfde als dubbelklikken in het hoofdvenster

Alt+F4

Sluit WinZip

Andere compressieprogramma’s
Dat WinZip niet het enige programma is waarmee gecomprimeerde bestanden gemaakt
kunnen worden wist je al. Er zijn nog enkele andere bekende programma’s die je ook eens kan
proberen. De manier van werken verschilt vaak niet erg veel van de werking van WinZip. We
sommen er enkele op:
•

WinRAR: http://www.rarlab.com
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•

Stuff It: http://www.stuffit.com

•

PowerArchiver: http://www.powerarchiver.com

•

CuteZip: http://www.globalscape.com/cutezip/

•

TurboZIP: http://www.filestream.com/tzx/

•

PKZIP: http://www.pkware.com/products/enterprise/win/
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Enkele Bronnen op internet
Het programma WinZip
http://www.WinZip.com
Overzicht van Lossless compressie
http://www.data-compression.com
Overzicht types compressietechnieken van
http://e -redlands.uor.edu/MSITprojects/andreeson/Data%20Compression.htm
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