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Android toetsenbord? Dat doen 
we hier zeker ook, want kijk maar 
eens boven in de menubalk van het 
Android toetsenbord. Daar staat 
een microfoontje, dus we kunnen 
tegen onze telefoon spreken. De 
speech to text engine van Google 
(die standaard in Android zit) zal de 
gesproken woorden omzetten naar 
tekst en KDEConnect zal zorgen 
dat deze tekst ingevoegd wordt in 
de actieve applicatie op je laptop. 
Mocht je denken dat schrijvers veel 
schrijven, dan kan ik je verzekeren 
dat ze tegenwoordig ook voluit 
tegen hun laptop praten!

UITVOEREN MAAR
De laatste optie is Commando 
uitvoeren. Deze optie moeten we 
echter eerst configureren. Klik met 
de rechtermuisknop op de laptop 
op het KDEConnect icoon in de sys-
teembalk en ga naar de instellingen 
van KDEConnect. Selecteer het 
juiste apparaat waar de laptop mee 
verbonden is en klik vervolgens op 

het instellingen icoon bij Com-
mando’s uitvoeren. In het getoonde 
configuratiescherm kun je een Naam
opgeven (bijvoorbeeld Firefox)e 
en het bijbehorende commando 
(bijvoorbeeld /usr/bin/firefox). 
Je kunt zoveel Naam-Commando 
paren invoeren als je wilt. Er is zelfs 
een knop met samples als je zelf niet 
zo creatief bent. Klik op OK om je 
instellingen vast te leggen. Ga terug 
naar je telefoon en kies de optie 
Commando uitvoeren. Je krijgt nu 
alle commando’s te zien. De naam 
wordt groot weergegeven en het bij-
behorende commando klein in grijs 
eronder. Op deze manier kun je dus 
applicaties opstarten of eventueel je 
systeem uitzetten.

EXTRA’S
Rechtsboven op je telefoonscherm 
vind je ook nog het drie-puntjes 
icoon. Dit geeft toegang tot extra 
opties. De eerste optie is Ping ver-
zenden. Dit verzendt een ping naar 
je laptop. Onder in de systeembalk 

bij KDEConnect zul je een melding 
zien verschijnen. Op deze manier is 
het makkelijk om te zien of je ver-
binding hebt met je laptop. Mocht je 
meerdere laptops tegelijkertijd aan 
hebben staan, dan wordt duidelijk 
welke laptop verbonden is met je 
telefoon.

De volgende optie is Plug-in 
instellingen. Hier kun je alle instel-
lingen van de plug-ins op je telefoon 
beheren. De instellingen zijn ver-
gelijkbaar met de instellingen van 

KDEConnect op je laptop. De optie 
Versleutelde informatie geeft je alle 
informatie over de SHA1 vingeraf-
druk van je telefoon en laptop. De 
laatste optie is Paar uit elkaar halen. 
Wil je de pairing tussen je telefoon 
en laptop verbreken, dan selecteer je 
deze optie.

Laten we nog even terug gaan 
naar de meldingen van KDEConnect 
op de laptop. In dit venster zie je 
twee icoontjes. Het bestandsicoon 
brengt je, via het door jou ingestelde 
bestandsbeheerprogramma (bij-
voorbeeld Dolphin) naar de opslag 
van je telefoon. Je kunt nu door de 
bestandsstructuur scrollen van je 
telefoon. Het andere icoon belt je te-
lefoon. Ben je regelmatig je telefoon 
kwijt tussen je papieren (ik hoop 
dat ik niet de enige ben), dan zal dit 
icoontje je telefoon laten rinkelen.

TOT SLOT
KDEConnect lijkt op het eerste ge-
zicht een redelijk simpele tool, maar 
als je het eenmaal in gebruik hebt, 
wil je nooit meer zonder. Veel plezier 
met KDEConnect! O ja, het werkt na-
tuurlijk ook met een Desktop PC.

LINKS
KDEConnect:
https://community.kde.org/
KDEConnect

  KDEConnect 
meldingen.

  Bediening van multimedia.

  Instellingen Android.   Invoer op afstand.   Presentatie op afstand.

  Commando uitvoeren.

Als je KDEConnect een-
maal in gebruik hebt, wil 
je nooit meer zonder

11-13 KDE CONNECT.indd   13 24-01-19   11:19


