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App tip van sTN

iOS > tik op het plusje links van het chatvenster

Vrijwel elke smartphone gebruiker maakt wel gebruik

en kies ‘Locatie’

van WhatsApp. Goed voor (spraak)berich-

Android > ga naar uw chat >> tik het paperclip icoon in

ten, (video)bellen, afbeeldingen en video’s

uw berichtenbalk aan en kies vervolgens voor Locatie

delen. Maar wist u dat er meer handige
functies zijn binnen WhatsApp? Wij zetten

4. Markeer berichten

er een aantal voor u op een rij.

Heeft u een belangrijk bericht ontvangen die u later
gemakkelijk terug wilt kunnen vinden? Markeer deze

1. Notificatie per contactpersoon

dan. Dit kunt u doen door het bericht lang ingedrukt te

U zit te wachten op net dat ene bericht, maar wil niet

houden en vervolgens het sterpictogram aan te tikken.

constant op uw telefoon kijken wanneer er een bericht

Het bericht is dan snel terug te vinden via de volgende

binnenkomt. Koppel dan een specifieke melding aan

handeling:

die contactpersoon, zodat u direct de binnenkomende
berichten van die contactpersoon herkent. Ga naar de

iOS >> tik op de naam van de chat >>

Contactpersoon >> vervolgens Contact weergeven >>

ga dan naar Berichten met een ster

en tik bij Meldingen op Aangepaste meldingen.

Android >> tik rechtsboven op het
pictogram met drie bolletjes >>

2. Tekst vet maken

kies vervolgens Berichten met

Soms wilt u weleens tekst in uw berichten vet maken

een ster

om dingen te verduidelijken. Dit doet u door middel van
van uw tekst de *-teken en uw tekst is vet, Let wel;

Vervolg: EU roaming
regulering

geen spatie gebruiken tussen het eerste en laatste

Vorig jaar zijn de

woord van de tekst. Bijvoorbeeld: *tekst vet*

roamingkosten voor

het *-teken. Gebruik aan het begin en aan het einde

bellen in EU-landen
3. Live locatie delen

afgeschaft, waardoor u

Met Whatsapp is het niet alleen mogelijk om een

dezelfde kosten betaalt

bepaalde locatie te delen, maar ook een live locatie te

als voor bellen binnen

delen van waar u zich op dat moment bevindt. Handig

Nederland, oftewel Roam

als u heeft afgesproken maar elkaar niet kan vinden.

Like Home.
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Voor het verlagen van de roamingkosten voor het

zijn. Niet alleen de zieke kinderen worden vrolijk van

bellen en sms’en vanuit Nederland naar een EU-land

de CliniClowns maar ook ouders, zussen en broertjes

waren er vooralsnog geen afspraken gemaakt. Maar

genieten net zo hard van de CliniClowns.

daar is nu verandering in gekomen. Vanaf 15 mei 2019

Door middel van het inzamelen van oude mobieltjes

mag bellen vanuit Nederland naar een ander EU-land

steunt sTN de inzet van CliniClowns, waarbij we per

niet meer dan 19 eurocent per minuut kosten en een

oud mobieltje € 3,- ophalen. Helpt u ons mee met inza-

sms niet meer dan 6 eurocent per bericht. Tot 15 mei

melen? Vraag uw collega’s, vrienden en familie om hun

2019 kunt u, afhankelijk van de provider, nog 20 tot 75

oude mobieltje en steun zo de CliniClowns en het effect

cent per minuut voor een gesprek betalen.

dat ze hebben op zieke kinderen en hun omgeving.

sTN wenst u
fijne feestdagen
en een succesvol
nieuwjaar!

Stuur uw ingezamelde mobieltjes kosteloos op naar:
sTN Dienstencentrum
o.v.v. CliniClowns
Antwoordnummer 2241, 3440 VB Woerden

Samsung Galaxy A7
De Samsung Galaxy A7 is het laatste middenklasse
model van Samsung en komt met een 6 inch AMOLED
full hd+ display. De Galaxy A7 is de eerste smartphone
van Samsung die komt met drie camera’s.

Dataroaming

Een 24 megapixel hoofdcamera,

Ook het data verbruik binnen de EU is gereguleerd.

een 8 megapixel groothoeklens

Bij de meeste abonnementen ontvangt u een data

plus een 5 megapixel sensor voor

bundel die u tegen thuistarief binnen de EU kunt

diepte. Dit zorgt voor uitstekende

gebruiken. Na het bereiken van de databundel worden

cameraprestaties. Met een

er buiten de bundel kosten in rekening gebracht. Het

opslagcapaciteit van 64 GB heeft u

maximumtarief in 2018 is vastgesteld op 6 euro per

voldoende ruimte voor uw afbeel-

GB en wordt de k
 omende jaren steeds op 1 januari

dingen en overige opslag. Heeft u

verlaagd. Per 1 januari 2019 wijzigt het maximumtarief

toch meer ruimte nodig, dan kunt

naar 4,50 euro per GB.

het geheugen uitbreiden met een
microSD tot maximaal 512 GB.

Mooie wijzigingen! Providers zullen daardoor de
komende jaren hun abonnementen continue aanpas-

De Samsung is beschikbaar

sen om te blijven voldoen aan deze roamingregels.

in zwart, goud en blauw met

Houdt u hier rekening mee. Wilt u weten wat er wijzigt

daaroverheen het krasbesten-

binnen uw abonnement of welk abonnement het meest

dige Corning Gorilla Glass. Bestellen of weten wat de

gunstig is voor uw EU-verkeer, neem dan contact op

mogelijkheden zijn in combinatie met een abonnement?

met een van onze adviseurs zij informeren u graag.

Vraag het de sTN Helpdesk.

Laat zieke kinderen
weer even lachen,
steun CliniClowns!

Volg ons nu via social media.

www.twitter.com/stnnl

Lachen is gezond! De CliniClowns laten zieke kinderen
lachen en geven zo plezier en afleiding aan deze
kinderen, waardoor ze even niet met hun ziekte bezig

sTN Dienstencentrum
Postbus 627
3440 AP Woerden

Antwoordnummer 2241
3440 VB Woerden
Telefoon: 0348-495051

www.linkedin.com/
company/stn-dienstencentrum
E-mail: helpdesk@stn.nl
Web: www.stn.nl

