Handleiding computer automatisch herstarten
Als u de gewoonte heeft om uw computer niet dagelijks uit te zetten kan het voorkomen dat Easy
op een zeker moment niet meer optimaal werkt of zelfs niet meer wil opstarten. Dat is geen fout
van het programma, maar dat heeft te maken met de werking van Windows. Tijdens het gebruik
van Windowsprogramma’s worden er namelijk allerlei gegevens opgeslagen in het register. Bj het
afsluiten van de computer worden deze gegevens, normaal gesproken, automatisch verwijderd.
Als de computer echter voor een langere tijd niet wordt gesloten kan het register ‘vollopen’ met
deze (onnodige) gegevens, met de eerder genoemde problemen als gevolg. Om dit voorkomen kan
de computer zo ingesteld worden dat deze dagelijks, op een zelfgekozen rustig moment
automatisch herstart. In deze handleiding beschrijven we hoe u dat gemakkelijk zelf in kunt stellen.





Klik op uw toetsenbord op de [Windows]-toets
Voer de volgende tekst in: ‘cmd’ (zonder aanhalingstekens)
Klik dan op de [ENTER]-toets



Voer achter de dos-prompt in het nieuw verschenen scherm de
volgende tekst in: ‘taskschd.msc’ (zonder aanhalingstekens)
Klik dan op de [ENTER]-toets





U heeft nu de taakplanner geopend en om een nieuwe taak
aan te maken klikt u in het rechter gedeelte van het scherm
op ‘Basistaak maken …’.



Geef de nieuwe taak een naam en een eventuele beschrijving en klik op de knop [Volgende].








Plaats in het volgende scherm een vinkje voor ‘Dagelijks’ en klik op de knop [Volgende].
Geef vervolgens aan hoe laat u wilt dat de taak wordt uitgevoerd en klik op [Volgende].
Plaats dan een vinkje voor ‘Een programma starten’ en klik op [Volgende].
Voer in het dan verschijnende scherm de volgende tekst in: ‘shutdown /r /t 2’ (zonder
aanhalingstekens, let op de spaties voor de slashtekens en voor de 2!) en klik op [Volgende].
Klik in het volgende scherm op [Ja] en in het laatste scherm op [Voltooien].
U kunt de taakplanner nu sluiten.

Gefeliciteerd, vanaf nu zal de computer automatisch op de ingestelde tijd herstarten.

