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WORKSHOP

de map op je laptop gaan waar ze 
geplaatst worden, maar probeer je 
nog even in te houden. Klik eerst 
eens op het KDEConnect icoon in de 

systeembalk. Een pop-up verschijnt 
met alle meldingen van je telefoon, 
waarbij bovenaan de nieuwste 
staan. Als nieuwste melding staat 
dat er (zojuist) een bestand verzon-
den is. Als je op de melding klikt, zie 
je de volledige melding. Door op het 
rode kruisje te klikken, verwijder je 
de melding. Alle meldingen die je op 
je telefoon krijgt, zijn hier zichtbaar. 
Vice versa geldt dit trouwens ook: 
meldingen op je desktop zijn nu 
ook zichtbaar op je telefoon (via 
KDEConnect). Ga naar de map die je 
hebt ingesteld en het geselecteerde 
bestand verschijnt.

De tweede optie op je telefoon 
is Presentatie op afstand. Je kunt 

natuurlijk een aparte klikker kopen 
om naar de volgende dia te gaan in 
je presentatie, maar dat geld kun je 
beter in je zak houden als je gebruik 
maakt van KDEConnect. Zowel met 
de tikken op het telefoonscherm als 
met de knoppen voor Geluid Harder 
en Zachter op je telefoon kun je naar 
de volgende/vorige dia gaan.

De derde optie op je telefoon-
scherm is Bediening van multimedia. 
Dit geeft je de afstandsbediening 
voor je multimedia op je laptop 
(denk bijvoorbeeld aan Amarok). 
Heb je je multimediaspeler actief op 
je laptop, dan kun je via de toetsen 
op je telefoonscherm de media 
stoppen/starten, naar het volgende/

vorige nummer springen en het 
volume aanpassen. KDEConnect 
heeft zelfs een speciale instelling 
(Media pauzeren tijdens oproepen), 
die de mediaspeler pauzeert als je 
gebeld wordt.

OP AFSTAND
Heb je even geen toetsenbord of 
muis bij de hand? KDEConnect 
comes to the rescue! Klik op de 
optie Invoer op afstand. Dit laat 
een scherm zien waarmee je je muis/
touchpad kunt besturen. Niet alleen 
kun je de muis verplaatsen, maar je 
kunt ook klikken met de muisknop-
pen. Tevens is het mogelijk om ob-
jecten te slepen op het scherm van 
je laptop via het telefoonscherm. 
Klik op het toetsenbord icoon op het 
telefoonscherm en op je telefoon 
verschijnt het toetsenbord. Via dit 
toetsenbord kun je nu typen op je 
laptop.

SPEECH
Het toetsenbord op je telefoon 
gebruiken als alternatief voor de 
laptop is natuurlijk meer een stukje 
marketing, maar het zal af en toe 
ook best wel eens praktisch zijn. Er 
zijn echter ook gebruikers, die door 
een beperking of om welke andere 
reden dan ook, niet of zeer beperkt 
gebruik kunnen maken van een 
toetsenbord. Het enige alternatief 
voor deze gebruikers is speech to 
text, zodat ze toch kunnen werken 
met de laptop. Op Linux hebben we 
daarbij eigenlijk wel een behoorlijke 
achterstand. Top op heden heb ik 
nog geen enkel tool gevonden, die 
het echt lekker doet om spraak om 
te zetten in tekst. De enige speech 
to text tools die wel soepel werken, 
komen van de grote bedrijven en die 
hebben ons geliefde Linux, als client, 
niet erg hoog op hun prioriteiten-
lijstje staan. De spraakherkenning 
van Google bijvoorbeeld doet het 
eigenlijk heel goed. Menigeen praat 
met zijn telefoon om bijvoorbeeld 
zoekopdrachten op te geven. Maar 
wacht eens, we zijn toch bezig 
met een Android telefoon, en 
we hebben het nu toch over het 

Mocht je den-
ken dat schrijvers 
veel schrijven, 
dan kan ik je ver-
zekeren dat ze 
tegenwoordig ook 
voluit tegen hun 
laptop praten!

  Instellingen PC.
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