Elke van Huffel Social mediawatcher

Na schoonmaak draait smartphone sneller
met moeite één keer per maand ga
joggen - wat maak ik mezelf toch
wijs? En die toeristische app van
Lissabon was ooit handig: twee jaar
geleden, toen ik er op citytrip was.
Delete! Net zoals die calorieënteller
die ik nooit gebruik. Of
Waterlogged, een app die me godbetert - vertelt wanneer ik water
moet drinken.

gratis heel wat ruimte ter
beschikking (respectievelijk 2GB en
15GB, te verdelen onder Gmail en
Google Drive). Uploaden gaat vlot
met de gelijknamige apps voor
smartphone of tablet. Te weinig
opslagruimte voor jouw
indrukwekkende collectie?Dan kan
je gigabytes bijkopen.
Schakel overbodige meldingen uit

Plaats apps in mappen

Trending op Twitter? Elke weet er
alles van! Al magje de
eindredactrice bij Sambal ook
@SuzieQew noemen - met 6.507
volgers is ze zélf een tweetfenomeen. Facebook, Instagram,
Snapchat: Elke is overal.
De jaarlijkse grote schoonmaak is
hopelijk achter de rug. Maar
wedden dat je één piepklein hoekje
van het huis rats vergeten bent? Je
smartphone. Tijd om dat ding eens
stevig op te blinken.

Een trucje simple comme bonjour:
groepeer je apps in mappen. Het
maakt je startscherm
overzichtelijker en je vindt sneller
terug wat je zoekt. Zo heb ik een
foldertje 'Social', voor mijn sociale
netwerken. De apps van De Lijn,
NMBS en Uber heb ik onder de
noemer 'Vervoer' geplaatst.
Handig. Hoe doe je dat? Houd je
vinger op de app die je in een
folder wil plaatsen. Hou het logo
zo'n twee seconden vast tot het
begint te bewegen. Sleep de app
vervolgens boven op de andere
app waarmee je een map wil
maken. Je kan de nieuwe folder nu
een naam geven. Meer apps
toevoegen? Herhaal de beweging.
Kleine tip: apps die ik veel gebruik,
laat ik apart staan. Zo staan Spotify
en Shazam wél 'los' in mijn iPhone.
Versluis foto's naar dropbox

Zet de hakbijl erin
Ik geef het toe: ik ben een chaoot,
en daar kon mijn iPhone lange tijd
van meespreken. De Slimste Mens
ter Wereld-app, Ruzzle, Angry
Birds, Flappy Bird, Candy Crush,
het Kim Kardashian Hollywoodspel: ik ben vatbaar voor de
digihype van het moment. Maar
hoe voller je je smartphone propt,
hoe trager hij gaat draaien. Daarom
hanteer ik dezelfde onverbiddelijke
vuistregel als voor mijn kleerkast:
één item erbij betekent één eruit.
Maandelijks overloop ik in alle
eerlijkheid mijn verzameling
applicaties. Drie loopapps, terwijl ik
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Grote slokop van
smartphonegeheugen zijn foto's en
video's. Even gecheckt: op het
moment dat ik dit neerpen, heb ik
676 foto's in mijn telefoon staan en
25 video's. Veel, zeker als je weet
dat de helft van de afbeeldingen
mislukte foto's van mijn kat zijn.
Ook hier geldt het credo dat je het
probleem het best vanaf de wortel
aanpakt: dagelijks door je
geschoten kiekjes scrollen en de
mislukte meteen verwijderen.
Bewaar foto's en video's niet tot in
de oneindigheid op je smartphone:
met opslagplaatsen als Dropbox en
Google Drive heb je geen excuus
meer. Op beide platformen krijg je
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Is het nu een Tinder-match, iemand
die op je Facebook-status reageert
of een nieuw bericht op Snapchat:
we maken het onszelf lastig door
voor élke melding een bericht te
willen ontvangen. Tijdverlies en
nodeloze afleiding. Daarom heb ik
het aantal meldingen
teruggeschroefd: enkel wie me een
sms stuurt of WhatsApp't, krijgt nog
de eer een 'ping' uit mijn telefoon te
toveren. Mijn gemoedsrust is me
dankbaar. Op de iPhone ga je
hiervoor naar Instellingen en
vervolgens Berichtencentrum. Daar
kan je bij elke app selecteren of je
meldingen wil ontvangen. Bij
Meldingsstijl selecteer je de optie
Geen. Voor Android volg je een
gelijkaardig procedé: ga naar
Instellingen en vervolgens naar
Apps. Selecteer de app waarvan je
geen notificaties meer wil
ontvangen en druk op Meldingen
uitschakelen.
Maak wél plaats voor organizerapps
Met tram 3 in zicht probeer ik
afscheid te nemen van mijn
innerlijke sloddervos. Organizerapps zijn handige tools in die strijd.
Op myShopi hou ik
boodschappenlijstjes bij, van
keukenbenodigdheden tot
oorstokjes. De eerstvolgende keer
dat ik bij de drogist kom, weet ik
wat gekocht. Mooi meegenomen is
dat de app ook alle kortingen van
de grootste supermarkten van
België bundelt. Evernote is dan
weer dé klassieker wat
takenmanagers betreft. Ik bewaar
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er mijn hersenspinsels in, losse
ideetjes, aantekeningen,
inspiratiebronnen en interessante
internetknipsels. Dankzij de
handige zoekfunctie vind je meteen
de juiste fiche terug. Nog zo'n tool
is Trello, dat ik gebruik voor al mijn
werk- en persoonlijke projecten. Je
maakt er to-dolijsten mee en ziet in
één oogwenk hoever een project
gevorderd is.
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