Jozef Dresselaers - Apple & Cloud & Security Expert

3 tips om uw Apple computer te onderhouden

Hoe onderhoud ik mijn Apple computer?

Heeft een Apple computer onderhoud nodig?
Jazeker! Zoals elke apparaat zorgt een periodiek onderhoud ervoor dat het langer en vlotter blijft
werken!
Wordt uw Apple computer wat trager, loopt deze af en toe vast, moet u al eens een programma
geforceerd stoppen of zelfs uw computer geforceerd uitzetten?
Jozef Dresselaers, Apple & Security Expert en oprichter en bedenker van SO - the best of
both worlds, geeft het antwoord: “Met de volgende 3 tips kunt u zelf zorgen voor een periodiek
onderhoud van uw geliefde Apple computer.”

TIP 1: Doe maandelĳks een opstart in ‘veilige modus’
Elke Apple computer kunt u opstarten in, wat Apple noemt, ‘veilige modus’ (Safe Mode). Dit
wordt voornamelijk gebruikt om problemen op te lossen als uw computer niet meer opstart
doch u kunt het ook gebruiken als periodiek ‘onderhoud’ van uw computer!
Wat er allemaal wel of niet gebeurt tijdens zo’n opstart kunt u lezen in een supportdocument bij
Apple. Wat goed is om te weten voor het onderhoud is dat bij een opstart in ‘veilige modus’:
- uw harde schijf nagekeken wordt op eventuele fouten. Kleine fouten worden daarbij
automatisch hersteld.
- een deel van de cachebestanden op uw computer verwijderd worden, zoals lettertypecaches,
de kernelcache en andere cachebestanden van het systeem.
Hierdoor werkt uw computer weer net ‘iets’ vlotter!
Hoe doet u dit?
- Start of herstart de Mac en houd hierbij onmiddellijk de Shift-toets ingedrukt. Het Apple logo
verschijnt op uw beeldscherm.
- Laat de Shift-toets los zodra het inlogvenster verschijnt.
Als de opstartschijf is gecodeerd met FileVault, moet u twee keer de shift-toets indrukken.
Eénmaal bij de initiële opstart en dan nogmaals onmiddellijk na ingave van uw wachtwoord in
het inlogvenster!
Hoe ziet u dat u in veilige modus bent opgestart?
- Als u in het inlogvenster rechtsboven in rode letters ‘Veilig opstarten’ of ‘Safe Boot’ ziet staan.
- Ofwel met behulp van het programma Systeeminformatie. Als de computer in de veilige
modus is opgestart, verschijnt in Systeeminformatie onder 'Software' bij 'Opstartmodus' de
aanduiding 'Veilig' in plaats van ‘Normaal'.

"
Hoe geraakt u terug uit ‘veilige modus’?
- Start de Mac opnieuw op zonder hierbij toetsen ingedrukt te houden.

TIP 2: Installeer regelmatig de software-updates van macOS
Apple stuurt normaal gezien automatisch alle nodige software-updates door voor het systeem
macOS. U moet ze echter wel installeren!
- In macOS versies 10.13.x en lager vindt u de updates van het systeem macOS terug in de
App Store en die vindt u terug onder het Apple-logo linksboven. Hebt u de App Store
geopend dan gaat u naar de tab [Updates] om van daaruit alle updates te installeren.
- In macOS versies 10.14.x en hoger vindt u de updates van het systeem macOS terug via
“Systeemvoorkeuren: Software-update”.

TIP 3: Gebruik een onderhoudsprogramma
- Gebruik een programma zoals “CleanMyMac” wat een prima ‘onderhoudsprogramma’ is voor
elke Mac-gebruiker. Voor een aanvaardbare kost hebt u hiermee een degelijk én toch redelijk
eenvoudig programma om uw Mac periodiek te onderhouden. CleanMyMac geeft zelf aan
wanneer het nodig is om zijn ‘cleaning’ werk te laten uitvoeren.

- Ofwel schakelt u mij in om op regelmatige tijdstippen uw computer te onderhouden en
volledig up-to-date te brengen. Vraag mij om een voorstel. Ik werk met een vaste prijs om 1 of
meerdere computers (in uw onderneming) te onderhouden!
Zonder zorgen efficiënt werken én beter voorkomen dan genezen is mijn visie!

Wenst u een check-up van uw computer?
Contacteer mij via support@powerview.be
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