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VLC Mediaplayer (Freeware)

Steek een DVD Film in de DVD Rom en je ziet niets.
Heeft te maken met rechten.
Windows Mediaplayer is fantasties maar een DVD spelen? Nee!!
Deze pagina laat zien hoe u op een eenvoudige manier kunt genieten van uw favoriete flims.

Alle stappen die u moet volgen staan op volgorde afgebeeld.
Bestudeer deze aandachtig en merk dat het wederom eenvoudig is de klus te klaren.

Deze pagina is vrij voor een ieder om te gebruiken, maar wel met naamsvermelding !!  @Computer Club Voorburg 2011

Deel 1: VLC Mediaplayer opzoeken en Downloaden.                                                         <<  pdf printversie  >>

01 Zoek deze pagina met Google.nl (Let op dat u niet bij foute broeders die er op lijken in verkeerde handen valt)
Met freeware (Gratis software is het altijd oppassen!!!)
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02 Selecteer de blauwe button.

03 Kies voor uitvoeren of opslaan. Wij hebben voor opslaan gekozen.
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04 Tijdens de download is het mogelijk de download te volgen. Zie afbeelding 03.

05 Wij hebben gekozen voor sluiten.

Deel 2 Installeren.
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06 Zie het pad boven in deze wizzard. We zitten nu in de download map.

07 Kies uw taal.

08 Eerst moet onze oude VLC Player er nog af, dat zie u in deze wizzard.

09 Klaar voor de nieuwe Mediaplayer van VLC.
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10 U wordt geacht deze overeenkomst te lezen,-))

11 Als u Mozilla Firefox gebruikt is het verstandig de plugin aan te vinken.

12 Wordt geinstalleerd.
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13 Voltooien.

14 Wij hebben controleren op updates uitgevinkt. Werkt alleen maar vertragend.
Kijk in plaats daarvan af en toe of er een nieuwe versie is.

15 Selecteer "Afspeellijst " voor en volledige Mediaplayer. Standaard staat de compacte versie ingesteld. 
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16 Volledige VLC Mediaspeler.

Deel 3: Instellen VLC Player als standaard DVD speler.

17 Plaats een DVD film naar keuze in uw DVD Rom.
Bovenstaande keuze wizzard verschijn in beeld.
 Hier goed opletten !!! Kies VLC als standaard speler.

18 Kan even duren. Het live bekijken van een film is voor ieder systeem een zware opgave.
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19 En zie een Film live via de DVD Rom afgespeeld met VLC Media player.

Deel 4: Als het mislukt om welke reden dan ook is er nog een alternative methode.

20 Door dat er in het verleden misschien verkeerde mediaspelers geinstalleerd zijn kan het voorkomen dat bovenstaande
beschrijving niet naar wens werkt. De DVD blijft stil en opent niet.
Ga dan naar het Start Menu\Deze Computer\ geef een rechtermuisklik op de DVD Rom waar uw film in steekt en kies voor:
Afspelen met VLC Media Player.

Kijk ook even of de DVD zelf schoon en vetvrij is. 
Dikke vette duimen leest de DVD Rom speler niet. Dus even schoonmaken helpt soms ook wel.
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Hiermee verklaren wij van Computer Club Voorburg deze gratis VLC speler niet voor heilig.
Windows Mediaplayer wordt uitvoerig besproken op onze Helpdesk pagina voor het rippen van mp3 en is een prima speler.
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