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Voorwoord, 
 

Total Commander is één van de meest fantastische en veelzijdige programma’s die er bestaan. 
Eén van de sterke troeven van de software is de mogelijkheid om deze volledig te tunen naar je 
persoonlijke wensen. Hierdoor is Total Commander een programma dat kan gebruikt worden door de 
eenvoudige thuisgebruikers die enkel een vervanger willen voor de Verkenner, door de gebruikers die 
het programma ook voor andere toepassingen wil gebruiken en door de professionele gebruikers. 
De configuratie-opties van Total Commander omvatten bijna 250 instellingen die je allemaal kan 
terugvinden onder één menu-item: Configuratie → Opties. 
 
Al deze instellingen worden opgeslagen in wincmd.ini, een bestand dat naast de aanpassingen vanuit 
het Configuratie-venster nog tal van andere instellingsmogelijkheden kan bevatten. 
In deze uitgave beperken we ons tot de mogelijkheden van het Configuratie-venster. 
 
 

Opmerking 
Alle besproken instellingen in deze uitgave zijn gebaseerd op Total Commander V10.00 of hoger. 
 
 

Dankwoord 
Mijn dank gaat ook uit naar Rein de Jong. 
Van hem kreeg ik de toestemming om gebruik te maken van zijn Nederlandstalige tekst uit 2007. Deze 
tekst, samen met de nota’s van Christian Ghisler in het helpbestand zijn de basis van deze handleiding. 
 
Ikzelf heb bij het samenstellen van deze uitgave nog heel wat nieuwe zaken mogen ontdekken. Ik hoop 
dat dit voor jullie ook het geval zal zijn.. 
 
Frank Van Goolen 

 
 
 

Hoewel deze uitgave met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt de auteur geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade ontstaan door fouten en/of onvolkomenheden in deze handleiding. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval 
system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.  Deze regel 
is niet van tel ingeval van persoonlijk gebruik. 
 
De productnaam ‘Total Commander’ is eigendom van Christian Ghisler. 
De productnaam ‘Windows’ waarvan melding in deze handleiding is eigendom van Microsoft 
Corporation. 

 
Disclaimer 
We believe that the information in this document is accurate an reliable and much care has been taken in it’s preparation. The 
author shall however accept no liability for any consequences arising out of the use of the product or this manual. 
This document is property of the author and no part of it may be duplicated or reproduced in any form without the written agreement 
of the author. 

Deze publicatie is een uitgave van GK5works.   
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Indeling 
 
Doel 
Aanpassen van de weergave van bepaalde opties in het hoofdvenster van Total Commander. 
 

 
 
Schermindeling 
 Werkbalk tonen 

- Toont de horizontale knoppenbalk. 
- Aanpassen van de horizontale knoppenbalk is mogelijk via het menu: Configuratie 

→ Werkbalk aanpassen. 
 
 Werkbalk 2 (verticaal) tonen 

- Toont de verticale knoppenbalk. 
- Aanpassen van de verticale knoppenbalk is mogelijk via het menu: Configuratie → 

Werkbalk 2 aanpassen. 
 
 Schijfknoppen tonen 

 
- Er wordt een balk getoond met daarin knoppen voor elke schijf. 
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  Twee balken met schijfknoppen (vaste breedte, boven vensters) 

  
- Voor ieder bestandsvenster wordt een aparte balk met schijfknoppen getoond. 
- Allebei de balken hebben dezelfde breedte en worden niet aangepast aan de 

breedte van het bestandsvenster. 
 

  Platte knoppen 

 
- De schijfknoppen worden weergegeven in de stijl ‘plat’. 

 
 Schijf-combobox tonen 

- Toont een uitrolmenu voor de selectie van een schijf. 

   
 
 Directorytabs tonen 

- Boven de bestandsvensters worden de geopende tabbladen getoond. 
- Deze folder tabs worden enkel getoond wanneer er in het deelvenster meer dan 

één map geopend is. 

 
 

 Huidige directory tonen 
- Het bestandspad wordt direct boven het bestandsvenster getoond.  
- De optie zorgt ook voor de aanduiding van het actief venster.  

 
  Toon aanklikbare delen van het pad (“kruimelpad”) 

- De verschillende onderdelen van het weergegeven bestandspad zijn 
aanklikbaar. 

- Onder het aanklikbaar padgedeelte wordt een lijntje weergegeven. 
- Onder het lijntje kan via een pijltje een uitrolmenu geopend worden waarin de 

onderliggende mappen worden weergegeven. 

 
- Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om onmiddellijk naar het 

aangeklikte padgedeelte te springen. 
 
   Automatisch openen wanneer de muis erover wordt bewogen 

- De gebruiker hoeft niet te klikken. 
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  Knoppen voor geschiedenis en directoryfavorieten tonen 
- Achter de kopregel met de huidige directory kunnen twee knoppen geplaatst 

worden, een sterretje en een driehoekje.  

 
- Het sterretje opent een favorietenlijst van veelgebruikte directory’s (Hotlist). 
- Het driehoekje opent een lijst met recentelijk geopende directory’s 

(Geschiedenis). 
 
Tabstop-kopregel tonen 
- In deze kopregel kunnen de tabstops verplaatst worden, terwijl het effect op de lijst 

meteen getoond wordt. 
- Ook kan de bestandslijst gesorteerd worden door op het gewenste deel van de 

kopregel te klikken. 
 
 Statusbalk tonen 

- Toont het totale aantal bestanden, het aantal geselecteerde bestanden en de 
bijbehorende grootte. 

 
Opdrachtregel tonen 
- Toont een opdrachtregel om DOS en Windowsprogramma’s te starten. 
- Wanneer de opdrachtregel verborgen is, komt hij toch tevoorschijn zodra er een 

letter op het toetsenbord getypt wordt. 
 

  Opdrachtregel alleen starten wanneer in focus 
- Wanneer op ENTER wordt gedrukt dan zal de opdrachtregel alleen worden 

uitgevoerd wanneer die de invoerfocus heeft. 
- Wanneer de focus in een van de bestandspanelen ligt wordt de opdrachtregel 

niet uitgevoerd. 
 

Functietoetsknoppen tonen 
- Onderaan worden knoppen weergegeven voor de volgende functies: bekijken, 

bewerken, kopiëren, verplaatsen, nieuwe map, wissen en afsluiten. 
 

Platte gebruikersinterface (werkbalk apart configureren) 
- Toon alle elementen van de gebruikersinterface in platte stijl, behalve de 

knoppenbalk en de schijfbalk, die apart te configureren zijn. 
- Als de optie niet is aangevinkt dan wordt Total Commander weergeven zoals in 

vorige versies (3D uiterlijk). 
 

Windows XP-thema-achtergrond (menu+alle balken) 
- Toont de achtergrond van het gekozen thema voor het hoofdmenu, knoppenbalk, 

schijvenbalk, en de FTP-balk onder Windows XP. 
- Kan uitgezet worden bij het optreden van problemen met alternatieve thema’s. 

  



 

Handleiding Total Commander 4 Editie: TC_Opties - Rev002 – 06/2022 

    
 

Weergave 
 
Doel 
Aanpassen van de weergave van bestanden en helpteksten op de bestandsvensters. 
 

 
 
Bestandsweergave 
 Verborgen bestanden tonen 

- Deze optie alleen aanzetten wanneer je een ervaren Windowsgebruiker bent. 
 
 Systeembestanden tonen 

- Deze optie alleen aanzetten wanneer je een ervaren Windowsgebruiker bent. 
- Als je per ongeluk een systeembestand verwijdert, dan kan het zijn dat het systeem 

niet meer start. Je zal dan een systeemherstel moeten uitvoeren. 
 

Lange bestandsnamen gebruiken  (aanbevolen) 
- Met deze optie kan je aangeven of lange bestandsnamen gebruikt worden. 
- Het is niet aan te raden deze optie uit te schakelen. Enkel in geval van problemen 

met bijvoorbeeld netwerkstations kan je de optie uitzetten. 
- Deze optie kan niet worden aangepast zolang een bewerking in de achtergrond 

actief is. 
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Oude 8.3-bestandsnamen met kleine letters tonen (zoals Verkenner) 
- Als deze optie aangevinkt is dan worden alle korte DOS bestandsnamen 

geconverteerd van hoofdletters (zoals opgeslagen op de schijf ) naar kleine letters 
met uitzondering van de beginletter. 

- Visueel is het veel beter maar de optie kan problemen veroorzaken wanneer men 
toegang wil verkrijgen tot UNIX netwerkstations. 

 
Bovenliggende dir [..] ook in de hoofddirectory van de schijf tonen 
- Als deze optie is aangevinkt kan je vanaf de hoofddirectory van elke schijf naar 

"Deze PC " gaan met  een lijst van o.a. alle schijven. 
 

Rechte haken [] tonen rondom directory’s 
- Met deze optie aangevinkt toont Total Commander alle directory’s als 

[directory] waardoor ze eenvoudig te onderscheiden zijn van bestanden. 
 

Toevoegen \ 
- Met deze optie aangevinkt toont Total Commander alle directory’s als 

directory\. 
- Deze optie kan ook gecombineerd worden met de vorige optie waardoor de 

weergave [directory\] wordt. 
 

Breedte van snelweergavekolom beperken tot 
- Bij verkorte weergave nemen de kolommen normaal zoveel ruimte in als nodig is 

om de langste bestandsnaam te tonen. Er is alleen een beperking door de 
vensterbreedte.  

- Met deze optie kan de kolombreedte naar wens aangepast worden. 
 

Sorteermethode 
- Hier wordt bepaald hoe de bestandslijst gesorteerd wordt in Total Commander. 

   
 

- Alfabetisch, met accenten meegenomen:  
o Bestanden worden alfabetisch gesorteerd, gebruikmakend van de 

vergelijkingsfunctie zoals die voor de huidige taal in het operatingsysteem 
zit.  

o Daarbij worden taalspecifieke accenten in aanmerking genomen. 
- Strikt op basis van numerieke tekencode: 

o Bestanden worden gesorteerd naar de (ASCII) code van de karakters.  
o Aangezien de code van accenten daarin achteraan in het normale alfabet 

staat, worden letters met accenten aan het einde gesorteerd. 
- Natuurlijke sortering: tekencode en numeriek: 

o Deze methode sorteert naar (ASCII) karaktercode, plus getallen als die 
voorkomen. Bijvoorbeeld:  bestand5.txt wordt gesorteerd vóór 
bestand10.txt. Hoewel 1 voor 5 komt en dit omdat het getal 5 kleiner is 
dan 10. 
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- Natuurlijke sortering: alfabetisch en numeriek: 

o Zoals hierboven, maar nu met inbegrip van accenten en andere lokale 
sorteeropties.  

o Voor deze laatste is Internet Explorer versie 6.0 of hoger nodig omdat hier 
een functie uit IE6 gebruikt wordt. 

 
Boom 

Altijd volledige directory boom laden 
- Als deze optie niet is aangevinkt, zal Total Commander eerst alleen de directory’s in 

de root van de boom laten zien.  
- Indien wel aangevinkt, dan wordt de hele boom geladen en getoond (zoals in 

eerdere versies van Total Commander).  
- In dit laatste geval worden geen speciale mapiconen getoond en is de root van de 

boom, de root van de huidige disk. 
- Opmerking: 
- Deze optie heeft geen invloed op apart getoonde boomvensters, maar alleen op de 

bomen getoond in een van de twee hoofdvensters. 
 

Boomweergave: op ENTER drukken om directory te openen 
- Indien aangevinkt, dan wordt een directory onder de cursor (in de boomweergave) 

automatisch geopend in het ander venster. 
 
Sorteren van subdirectory’s 

Altijd op naam 
- De mappen worden altijd gesorteerd op naam in opgaande volgorde. 
 

Zoals bestanden (ook op tijd) 
- De mappen worden gesorteerd op dezelfde manier als de bestanden, d.w.z. ook 

chronologisch en in omgekeerde orde. 
 
Help teksten 

Helpteksten voor knoppen (tooltips) tonen 
- Als je de muis ongeveer een halve seconde boven een knop in de knoppenbalk 

houdt dan wordt een klein venster getoond met een hulptekst (tooltip) 
- Je kan de vertraging veranderen in wincmd.ini: groep Configuration - item 

ToolTipDelay. 
 

Volumelabels/netwerkpaden voor schijven tonen 
- Wanneer deze optie wordt geselecteerd dan worden na het openen van het 

keuzevak schijven de volumelabels en netwerkpaden van het station getoond. 
 

Bestandsnaam in bestandslijst als tooltip tonen wanneer afgekapt 
- Als een bestandsnaam in de bestandslijst niet in de beschikbare ruimte past dan zal 

de Total Commander de volledige naam tonen (tooltip) als je de naam met de muis 
ongeveer 1 seconde aanwijst.  

- Wanneer men klikt of dubbel klikt op de naam, wordt de tooltip verwijderd. 
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Win32-achtige tips met bestandscommentaar (indien beschikbaar) 
- Toont tooltip rechts van de muiscursor en toont extra velden zoals Ntfs 

bestandscommentaren, MS-office ingebedde commentaren, commentaren uit 
files.bbs en descript.ion enz. als deze beschikbaar zijn.  

- De tip wordt verborgen wanneer een willekeurige toets wordt aangeslagen. 
 

Commentaar van descript.ion/files.bbs 
- Toont de commentaren uit de bestanden descript.ion en files.bbs.  
- In Total Commander kan je commentaren maken via Ctrl+Z en die tonen via 

deze optie. 
 

Commentaren van Explorer (OLE2) 
- Toont commentaren die gemaakt kunnen worden via Alt+Enter 

(Eigenschappen) in Explorer en ook in Total Commander. Ze worden bewaard 
als toegevoegde NTFS streams.  

- Er zijn ook programma’s zoals Mp3ext die nuttige informatie tonen in dit type 
van commentaren. 

 
Zelfgedefinieerd [+]  
- Geeft de mogelijkheid tips aan te maken per bestandstype, te bepalen door 

gebruikte plug-ins, bijvoorbeeld speciale tips voor *.jpg bestanden en andere 
tips voor *.mp3 bestanden. 
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Pictogrammen 
 
Doel 
Hier behandelen we het gebruik van de pictogrammen in Total Commander. De 
pictogramgrootte wordt voor elke gebruikte schermresolutie afzonderlijk opgeslagen, wat 
praktisch is bij het werken met verschillende resoluties.  
 

 
 
Pictogrammen links van de bestandsnaam tonen 
 Alle verbonden + EXE/LNK (trager) 

- Bij deze optie wordt het ingebouwde pictogram van ieder EXE- en LNK-bestand 
gebruikt. 

 
Alle verbonden 
- Voor alle bestanden die met een specifiek programma verbonden zijn, wordt dat 

programma pictogram links van het bestand getoond.  
- Archieven hebben een pakje als symbool. Directory’s verschijnen als map. 

Programma’s hebben een venster als symbool. Niet verbonden bestanden hebben 
een wit vel papier als symbool. Verborgen- en systeembestanden hebben 
bovendien een uitroepteken in het symbool staan. 
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Alleen standaard pictogrammen  
- Alle bestanden hebben een wit pictogram. 
- Verbindingen worden niet getoond.  
- Deze optie is vooral geschikt voor trage computers en schijven. 

 
Geen pictogrammen 
- Er worden geen pictogrammen getoond 

 
EXE/LNK niet op floppy  
- Wanneer deze optie is aangevinkt worden de pictogrammen van EXE en LNK 

bestanden niet opgehaald vanaf een floppy (station a: of b:).  
- De reden is dat dit de disktoegang aanmerkelijk zou vertragen. 

 
EXE/LNK niet op een netwerk 
- Wanneer deze optie is aangevinkt  worden de pictogrammen van bestanden op 

netwerkstations en in de Netwerk Omgeving niet opgehaald. 
- Dit is enkel voor zeer langzame netwerkverbindingen. 

 
Pictogrammen voor speciale mappen tonen: normaal bestandssysteem 
- Toont ook pictogrammen voor lokale virtuele mappen, zoals bijvoorbeeld voor de 

prullenbak. 
 
Pictogrammen voor speciale mappen tonen: Virtuele mappen (bv. Netwerk) 
- Toont ook pictogrammen voor virtuele mappen, zoals servers in de Netwerk 

Omgeving. 
 
Standaard map/bestandspictogrammen van Verkenner tonen 
- Toon de standaard bestandspictogrammen van de Verkenner voor bestanden 

zonder koppeling en mappen zonder speciaal pictogram. 
 
Overlay pictogrammen tonen, bv. voor verwijzingen 
- Indien deze optie is aangevinkt dan zal Total Commander overlay iconen tonen, 

zoals de kleine pijltjes voor LNK bestanden.  
- Er zijn ook enkele Explorer extensies waarvoor overlay-iconen gebruikt worden, 

zoals bij sommige andere bestandsindelingen.  
 
'!' op verborgen/systeem tonen 
- Verborgen- en systeembestanden worden gemarkeerd met een uitroepteken op 

het pictogram. 
 
Verborgen bestanden dimmen 
- Verborgen bestanden worden weergegeven met een helderder pictogram dan 

normale bestanden, zoals in de Explorer. 
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Pictogramgrootte  
Selectie: 
- Kies de grootte voor de pictogrammen in het uitrolmenu. 
- Wanneer er geen pictogrammen worden weergegeven dan bepaalt deze grootte de 

hoogte van één bestandslijn. 
- In de 32-bit versie worden alleen 16x16 en 32x32 aangeboden, maar andere 

afmetingen kunnen met de hand worden ingetypt. Dit wordt echter niet 
aanbevolen omdat de nieuwe map-iconen dan niet goed geschaald worden. 

 
Extra afstand:  

 Horizontaal 
- Dit is de som van de extra ruimte (in pixels) links en rechts van het pictogram.  
- Voorbeeld: Stel dit in op 2 om één pixel links en één pixel rechts toe te voegen. 

Verticaal:  
- Dit is de som van de extra ruimte (in pixels) boven en onder het pictogram.  
- Opmerking: als het lettertype van de bestandsnaam groter is dan het pictogram 

dan wordt het ingestelde aantal pixels toegevoegd aan de lettertypehoogte. 
 
Pictogrammen in hoofdmenu 

Pictogrammen i.p.v. opdrachten tonen in hoofdmenu 
- Pictogrammen in het hoofdmenu worden vanuit wcmicons.dll getoond.  
- De grootte kan worden gekozen tussen 16x16 en 48x48 in vaste stappen. 

 
 3D-rand om pictogram tonen 

- Pictogrammen worden getoond als knoppen (Zonder XP-thema) 
 
 Aangevinkte items als ingedrukte knoppen tonen i.p.v. vinkjes 

- Wanneer deze optie is gekozen dan worden actieve menu-items, zoals de 
sorteervolgorde, getoond als een ingedrukt symbool. Zo niet, dan wordt links 
van het pictogram een vinkje of opsommingsteken (bullet) getoond. 

 
Schijfpictogrammen van Verkenner tonen 
- Toont de standaard schijfpictogrammen van de Verkenner in het schijfpaneel, 

vervolgkeuzelijsten, comboboxen en tabs. 
 
Standaard pictogrammen bibliotheek instellen 
- Als meerdere pictogrambibliotheken voor het hoofdmenu en de knoppenbalk zijn 

geïnstalleerd dan kan hier de standaardbibliotheek gekozen worden. 
- Alle knoppen gedefinieerd met de bibliotheek wcmicons.dll zullen in plaats daarvan 

de hier gekozen bibliotheek gebruiken. 
 
Extra schijfruimte 
- H: Som van de extra ruimte (in pixels) links en rechts van het schijfpictogram in de 

schijfknoppenbalk.  
- V: Som van de extra ruimte (in pixels) boven en onder het schijfpictogram.  
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Lettertype 
 
Doel 
Op deze pagina selecteer je de lettergrootte en de schaal van het dialoogvenster voor Total 
Commander. Het gekozen lettertype kan normaal of vet (standaard) zijn. Het gekozen 
lettertype en de grootte hiervan wordt voor elke schermresolutie afzonderlijk bewaard, wat 
erg praktisch is bij het werken met verschillende resoluties.  
Als het lettertype gewijzigd wordt dan zal Total Commander automatisch van grootte 
veranderen, maar dit kan alleen  voor zover de grootte van het scherm het toelaat. 
 (als maximum). Je kan de tabstops in de configuratie aanpassen op het blad Tabstops, om 
de bestanden beter te laten passen in de gekozen breedte..  
 

 
 
Dialoogvenster schalen (niet van toepassing op hoofdvenster) 
 Dots per inch (DPI) instellen op: 

- Vergroot/verklein de grootte van de dialoogvensters in Total Commander tot de 
opgegeven waarde in dots per inch (dpi).  

- De standaardwaarde is de schaal die is ingesteld in het configuratiescherm van 
Windows. Dit schaalt ook het lettertype in de dialoogvensters.  

- Het bestandslijstlettertype en het hoofdvensterlettertype worden NIET geschaald. 
 
 
 



 

Handleiding Total Commander 12 Editie: TC_Opties - Rev002 – 06/2022 

    
 

 Dialoogvensters automatisch aan grotere lettertypen aanpassen 
- Als deze optie aangevinkt is en er een lettertype is gekozen dat groter is dan de 

standaard, dan worden de dialoogvensters automatisch geschaald bij grotere 
teksten. 

 
Lettertype (bestandslijst) 

Selectie: 
- Kies een lettertype voor de bestandslijsten in Total Commander.  
- Sommige lettertypes, zoals Script, zullen niet correct worden getoond. 
- Het lettertype kan vet of normaal zijn. 
- Cursief wordt niet ondersteund. 

 
Lettertype (hoofdvenster) 

Selectie: 
- Hier kan je het lettertype voor het hoofdvenster ingeven. 

 
Lettertype (dialoogvenster) 

Selectie: 
- Hier geef je het lettertype in voor de dialoogvensters.  
- Waarschuwing: De grootte van de dialoogvensters wordt niet aangepast aan het 

door jou gekozen lettertypegrootte! Gelieve daarom enkel een 8-10 punten groot 
lettertype te gebruiken.  

- Deze optie is geïmplementeerd voor talen waarbij het standaard lettertype (MS 
Sans Serif, 8) de juiste code pagina niet bevat, bijv. Japans. 
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Kleuren 
 
Doel 
Op deze pagina kan je de kleuren van de tekst, de achtergrond, de markeringen en de cursor 
in de bestandsvensters bepalen. Je kan ook kiezen of je de cursor wil weergeven als een 
smalle open rechthoek of een gevuld blok. Je kan echter niet de kleuren van de knoppen en 
lijnen veranderen want daarvoor wordt de standaardinstelling van Windows gebruikt (aan te 
passen via het Windows configuratiescherm). 
Vanaf Total Commander V9.50, kan je langs deze weg ook schakelen tussen een normale en 
een donkere modus. 
In het voorbeeldveld wordt een voorbeeldtekst weergegeven voor de gekozen opties. 
  

 
 
Kleuren 
 Donkere modus 

- Hiermee kan je schakelen tussen normale en donkere modus.  
- Met de eerste twee opties uit het uitrolmenu kan je de donkere modus in- of 

uitschakelen. 
- De wijziging wordt onmiddellijk toegepast. 
- De derde optie reageert op de Windows 10-optie "Kies uw standaard app-modus", 

die kan worden bereikt via de rechtermuisknop op het bureaublad onder 
Personaliseer → Kleuren → Kies uw kleur. 
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- Opmerking: sommige kleuren kunnen alleen worden gewijzigd door Total 

Commander te sluiten en opnieuw te starten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij 
de meeste contextmenu's en standaard Windows-dialoogvensters. Sommige 
elementen zoals contextmenu's kunnen alleen in donkere vorm worden 
weergegeven in Windows 10 versie 1809 of nieuwer. 

 
Tekstkleur 
- Gebruik deze optie om de tekstkleur voor het hoofdvenster te kiezen. 

 
Achtergrond 
- Kies hier de achtergrondkleur.  
- Alleen de bestandsvensters worden in die kleur getoond.  
- De achtergrondkleur van het omgevende venster blijft bepaald door de standaard 

knoppenkleur. 
 

Achtergrond 2 
- Definieer een nieuwe kleur voor alle even regels.  
- Het verdient aanbeveling een kleur te kiezen die maar weinig afwijkt van de gewone 

achtergrondkleur. 
 

Gemarkeerd 
- Hier kan de kleur voor de geselecteerde bestanden gekozen worden.  
- Het is niet verstandig om hier dezelfde kleur als de tekstkleur te kiezen. 

 
Cursorkleur 
- Gebruik deze optie om de kleur van het kader rond het huidige bestand te kiezen.  
- De standaard instelling is een gestippeld kader (Windows standaard). 

 
Cursortekst 
- Hier kan de kleur van de tekst in de cursorbalk gekozen worden.  
- Deze optie is alleen beschikbaar als de cursor geïnverteerd is weergegeven. 

 
Andere 
- Definieer kleuren voor verschillende andere locaties. 
- Voor Lister kan je instellen: 

o Voor- en achtergrondkleur voor normale tekst, 
o Voor- en achtergrondkleur voor geselecteerde tekst, 
o Kleur voor HTML-koppelingen. (alleen voor de modus "HTML - Tekst") 

- Voor vergelijken op inhoud kan je instellen: 
o Tekstkleur voor verschillen in tekstmodus, 
o Tekstkleur voor verschillen in geselecteerde tekst in tekstmodus, 
o Tekstkleur voor verschillen in binaire modus, 
o Tekstkleur voor verschillen in geselecteerde tekst in binaire modus. 
o Tekstkleur voor tekst zonder verschillen 
o Achtergrondkleur voor tekst zonder verschillen 
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o Achtergrondkleur voor tekst met verschillen 
o Tekstkleur voor geselecteerde tekst zonder verschillen 
o Achtergrondkleur voor geselecteerde tekst zonder verschillen 
o Zoekresultaten (onderstrepen) 

- Voor de titelbalk van de bestandsvensters kan je instellen: 
o Tekstkleur van de actieve zijde 
o Achtergrondkleur van de actieve zijde 
o Tekstkleur van de inactieve zijde 
o Achtergrondkleur van de inactieve zijde 

- Voor "Mappen synchroniseren" kan je instellen: 
o Achtergrondkleur van geselecteerde lijnen 

- Voor "Tipvensters" kan je instellen: 
o Tekstkleur 
o Achtergrondkleur 
o Randkleur 

- Voor de donkere modus kan je instellen: 
o Tekstkleur 
o Achtergrondkleur 
o Markeringskleur: actief tabblad, knoppen permanent omlaag. Markeer (2): 

momenteel ingedrukte knop, randen 
o Rand: Randkleur van keuzelijsten, groepsvakken etc. 

 
Windows Thema voor cursor gebruiken 
- De cursor wordt getekend met het huidige Windows-thema in plaats van de door de 

gebruiker gedefinieerde kleur. 
 

Geïnverteerde cursor gebruiken 
- Wanneer deze optie is aangevinkt wordt de cursor weergegeven als een volle balk 

in de kleur zoals geselecteerd bij ‘Cursor kleur’.  
- In het andere geval is de cursor een open rechthoek rondom het actieve bestand. 

 
Geïnverteerde selectie gebruiken 
- De geselecteerde bestanden worden getoond als een volle balk in de kleur zoals 

geselecteerd bij ‘Gemarkeerd’.  
- Dit kan niet tegelijk met de vorige optie gekozen worden. 

 
Kleuren definiëren per bestandstype 
- Deze optie opent een dialoogvenster waarin verschillende kleuren voor 

verschillende bestandstypes gedefinieerd kunnen worden. Bijvoorbeeld een kleur 
voor ZIP-archieven en een andere voor systeembestanden 

 
  

helpexplorer://@hash-id:TOTALCMD.HLP;main;-998943974/
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Tabstops/Data formattering 
 
Doel 
Op deze pagina’s kunnen de tabstops van de kolommen bepaald worden voor de twee 
bestandsvensters (niet te verwarren met de directorytabs boven de bestandsvensters). 
Er kan voor gekozen worden om binnen de tabs de bestandsextensie direct aan de naam te 
koppelen enkel gescheiden door een punt, of om naam, extensie, grootte, datum/tijd en de 
attributen weer te geven op vooraf gedefinieerde tabstops (kolommen). 
De tabstops kunnen ook direct aangepast worden via de scheidingslijnen tussen de 
verschillende kolommen. In dat geval moeten ze wel vastgezet worden via Configuratie → 
Positie bewaren. 
 

 
 
Bestandsextensies tonen 
 Na bestandsnaam 

- De bestandsextensie wordt aan de naam gehangen alleen gescheiden door een 
punt (zoals in de Windows Verkenner). 

 
Uitgelijnd (met Tab) 
- Alle bestandsextensies worden links uitgelijnd weergegeven op de tabstop van de 

desbetreffende kolom. 
 
 

helpexplorer://@hash-id:TOTALCMD.HLP;main;1925489559/


 

Handleiding Total Commander 17 Editie: TC_Opties - Rev002 – 06/2022 

    
 

Tabstops  
- Hier kan je manueel de positie van de tabstops ingeven voor extensie, grootte, 

datum/tijd en attributen. 
- De positie van de extensie kan alleen veranderd worden wanneer voor ‘Uitgelijnd’ is 

gekozen.  
- De pijltjes achter de ingavevelden kunnen gebruikt worden om de posities aan te 

passen. 
 
Scheidingstekens 

- Kies hier de scheidingstekens voor Datum, Tijd, Duizenden en Decimaal.  
- Standaard worden de waarden uit het configuratiescherm (Windows-instellingen) 

gebruikt. 
 
Andere 

Tabs aan venstergrootte aanpassen 
- Als deze optie is aangevinkt dan zal Total Commander de breedte van kolommen 

aanpassen wanneer het hoofdvenster verbreed of versmald wordt. 
 

Eeuw in datum tonen (19xx) 
- Wanneer dit niet is aangevinkt dan wordt er enkel het jaartal getoond. 
- Voorbeeld: 2019 wordt dan weergegeven als 19. 

 
12 uurs AM/PM-formaat gebruiken 
- Hiermee toon je de tijd in het 12 uur formaat. 
- Achter het uur wordt een ‘a’ weergegeven voor AM (‘s morgens) en een ‘p’ voor PM 

(‘s middags).  
 

Aantal directory’s in de voettekst tonen 
- De optie toont het aantal geselecteerde en het totale aantal bestanden/directory’s 

in de voettekst. 
- In onderstaand voorbeeld zijn in de actieve map 77 directory’s waarvan 3 

geselecteerd en 37 bestanden waarvan 7 geselecteerd. 
 
 

 
Weergavegrootte 
- Bepaalt in welke eenheid de bestands-/mapgrootte wordt weergegeven in de 

bestandslijsten.  
- Er kan gekozen worden uit: 

o Bytes: De grootte wordt in bytes weergegeven, zoals in eerdere versies van 
Total Commander (standaard). 

o Kbytes: De grootte wordt in kbytes getoond waarbij 1 kbyte = 1024 bytes. 
o dynamisch (x k/M/G): Afhankelijk van de bestands-/mapgrootte wordt de 

eenheid weergegeven in bytes, kbytes, MBytes of zelfs Gbytes. 
o dynamisch (x.x k/M/G): Zelfde als hierboven, maar met 1 cijfer na de 

komma. 
o dynamisch (x k/M): Afhankelijk van de bestands-/mapgrootte wordt de 

eenheid weergegeven in bytes, kbytes of Mbytes. 
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o dynamisch (x.x k/M): Zelfde als hierboven, maar met 1 cijfer na de komma. 
o dynamisch (x k/M/G/T): Afhankelijk van de bestands-/mapgrootte wordt 

de eenheid weergegeven in bytes, kBytes, MBytes, GBytes, TBytes 
o dynamisch (x.x k/M/G/T): Zelfde als hierboven, maar met 1 cijfer na de 

komma. 
o dynamisch (x.xx k/M/G): Zelfde als hierboven, maar met 2 cijfers na de 

komma. 
o dynamisch (x.xx k/M/G/T): Zelfde als hierboven, maar met 2 cijfers na de 

komma. 
 

In kop-/voettekst 
- Deze optie is identiek aan de Weergavegrootte, maar nu voor de twee kop- en 

voetteksten van de bestandsvensters. 
 

Datumnotatie 
- Kies hier de datumnotatie: 

o eerst de maand (bijvoorbeeld de VS) 
o eerst de dag (bijvoorbeeld het grootste deel van Europa) 
o eerst het jaar (ISO-formaat, dat in veel Aziatische landen wordt gebruikt). 

- Standaard worden de waarden uit het configuratiescherm (Windows-instellingen) 
gebruikt. 

 
Standaard 
- Zet de tabstops op de standaard waardes zoals die verschenen toen Total 

Commander voor de eerste keer werd gestart. 
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Directorytabs 
 
Doel 
Hier bepalen we de instellingen voor de tabbladen (folder tabs) boven de bestandsvensters. 
 

 
 
Directorytabtitels 
 Tabtitel ook tonen als er maar één tab is 

- Laat titel van tab zien ook als er maar één tab is. 
- Wanneer deze optie uit staat, dan zal Total Commander alleen een tab met titel 

tonen als er tenminste twee tabs zijn.  
- Als er maar één tab is, moet een nieuwe tab geopend worden met Ctrl+T of met 

Ctrl+cursor op een bestand. 
 

Tabs op meerdere regels 
- Met deze optie actief worden tabs over meerdere regels verdeeld als ze niet op een 

regel passen.  
- In het andere geval worden twee kleine knoppen getoond waarmee men kan 

scrollen door de tabs. 
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Alle tabs hebben dezelfde breedte 
- Toont tabs met vaste breedte, zoals in Mozilla. 

 
Titellengte van tabs beperken tot 
- Beperkt de maximumlengte van de tekst die op een tab getoond wordt tot het 

gegeven aantal tekens. 
 

Sluiten van alle tabs bevestigen 
- Vraag eerst of je alle tabs wil sluiten nadat dit via het rechtermuismenu gekozen is. 

 
Tab sluiten met dubbelklik 
- Staat toe een tab te sluiten door erop te dubbelklikken. 
- Het is dit ook mogelijk door het klikken op de middelste muisknop. 

 
Ctrl+Omhoog opent nieuwe tab op voorgrond 
- Normaal opent Ctrl+Omhoog een nieuwe tab voor de directory onder de cursor, 

maar blijft de focus op de huidige tab. 
- Zo kan je snel meerdere subdirectory’s openen onder verschillende tabs.  
- Als deze optie is gekozen dan komt de focus meteen op de nieuwe tab. 

 
Nieuwe tabs naast huidige tab openen 
- Indien geactiveerd dan worden nieuwe tabs meteen aan de rechterzijde van de 

actieve tab geplaatst.  
- Als deze optie niet gekozen is dan worden nieuwe tabs aan het einde van de tabs 

toegevoegd. 
 

Vastgezette tabs met een asterisk * tonen 
- Vastgezette tabs (dit zijn tabs die niet verwijderd kunnen worden) worden getoond 

met een * voor de naam.  
- Je kan tabs vastzetten en weer los maken via het rechtermuisklikmenu. 
- Bij het vastzetten kan je ook de naam van de tab aanpassen.  
- Vastgezette tabs zijn nuttig voor snelle toegang tot vaak gebruikte subdirectory’s. 

 
Doelvenster activeren bij het klikken op een van de tabs 
- Deze optie bepaalt wat er gebeurt als men op een tab klikt van het niet-actieve 

deelvenster. 
- Indien de optie geselecteerd is, dan zal het doelvenster actief worden 
- In het andere geval zal het andere venster actief blijven. 

 
Altijd schijfletters tonen in tabtitel 
- Toon de schijfletter, gescheiden met een dubbele punt, vóór de huidige mapnaam. 

o Voorbeeld: c:windows.  
- Voor FTP verbindingen wordt het verbindingsnummer getoond. 
- Voorbeeld: 0:tmp.  



 

Handleiding Total Commander 21 Editie: TC_Opties - Rev002 – 06/2022 

    
 

- Voor een verbroken FTP verbinding (wanneer bijvoorbeeld Total Commander 
opnieuw gestart werd), wordt een hekje (#) getoond in plaats van een nummer. Dit 
kan ook optreden nadat een time-out heeft plaatsgevonden. 

 
Toon pictogrammen op tabs 
- Hiermee kan je pictogrammen op tabbladen voor specifieke mappen weergeven.  
- Met de knop >> kan je kiezen voor welke maptypes. 

 

   
 

- Standaard zijn alle types geselecteerd. 
 

Bij tabwijziging naar de vastgezette hoofddirectory terugkeren 
- Bij gebruik van de optie "Vastzetten,  maar directorywijzigingen toestaan", zal de 

huidige map terugkeren naar de opgeslagen vergrendelde map na het wisselen naar 
een andere tab.  

- Als deze optie niet is aangevinkt kan je met de ‘/’-knop terugkeren naar de 
vergrendelde map. 

 
Getoonde bestandstypen separaat voor elke tab bewaren 
- De bestandstypes worden voor elke tab afzonderlijk opgeslagen. 
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Aangepaste kolommen 
 
Doel 
Hier kan je de inhoud van kolommen definiëren die je gebruikt in de aangepaste 
kolomweergave (Menu: Weergave → Aangepaste kolommen). 
Dit venster kan ook via bovenstaande menu weergegeven en aangepast worden. 
 

 
 
Aangepaste kolommen 
 Kolomconfiguratie voor bestandssysteem 

- Bestandssysteem-plug-ins kunnen ook aangepaste kolommen gebruiken.  
- Dit is een nuttige eigenschap voor bijvoorbeeld een registerplug-in, om de 

registerwaarden te tonen, of voor een Linux-bestandssysteem-plug-in om de 
permissies te tonen.  

- Kies <Algemeen> voor kolommen van het standaard bestandssysteem. 
- Wanneer er plug-ins beschikbaar zijn worden deze weergegeven in het afrolmenu. 

 
- Kies de plug-in om aangepaste kolommen ervoor te bepalen. 
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Configuraties van de aangepaste kolommen (sorteren door verslepen) 
- Een lijst van alle reeds geconfigureerde aangepaste kolommen.  
- Er kunnen maximaal 29 kolomweergaven per soort geconfigureerd worden.  
- De kolomweergaven kunnen eenvoudig gesorteerd worden door te verslepen. 

 
Knoppen 

   Nieuw 
- Deze knop maakt een nieuwe aangepaste kolomweergave en opent een 

dialoogvenster om wijzigingen aan te brengen. 
 

Bewerken 
- Deze knop opent een dialoogvenster om de geselecteerde aangepaste 

kolomweergave te wijzigen. 
 

Verwijderen 
- Deze knop verwijdert de geselecteerde aangepaste kolomweergave.  
- Deze aanpassing wordt pas opgeslagen wanneer op Toepassen of OK wordt 

geklikt. 
 

Kopiëren 
- Deze knop is een kopie van de geselecteerde aangepaste kolomweergave en 

opent een dialoogvenster om die te wijzigen. 
  

helpexplorer://@hash-id:TOTALCMD.HLP;main;-2137967891/
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Weergavemodus 
 
Doel 
In dit venster kan je één of meer weergavemodi definiëren. 
De standaardmodus is <default>. Deze wordt gebruikt wanneer geen van de regels van 
toepassing is in het venster Automatisch Omschakelen Modus. 
 

 
 
Weergavemodus 
 Weergavemodi 

- Lijst van de door de gebruiker gedefinieerde weergavemodi.  
- Gebruik de knoppen aan de rechterkant:  

 Toevoegen 
- Deze knop voegt een nieuwe modus toe.  
- Geef de modus een naam die geschikt is voor de weergave (Bijvoorbeeld: 

'Foto's' of 'Rood'). 
 Wissen 

- Deze knop verwijdert de geselecteerde modus uit de lijst. 
 Titel wijzigen 

- Hiermee kan je de geselecteerde modus een nieuwe naam geven. 
 Pijlen op/neer 

- Deze wijzigen de volgorde van de weergavemodi. 
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Details van de geselecteerde modus 
Kolommenweergave 
- In een uitrolmenu kan je aangeven hoe de kolommen moeten weergegeven 

worden. 
- In het uitrolmenu worden de standaard weergavemodi vermeld maar ook uw eigen  

kolommen zoals gedefinieerd in het venster Aangepaste kolommen. 
 

   
  

Sorteervolgorde 
- In het uitrolmenu kan je de sorteervolgorde kiezen. 

 

   
 

Aflopend 
- Wanneer deze optie is aangevinkt dan wordt de sorteervolgorde omgekeerd: 

van groot naar klein in plaats van klein naar groot. 
  

Additionele sorteervolgordes 
- Hiermee kan je zelf via het plusteken aan de rechterzijde,  de sorteervolgorde 

aangeven. Bijvoorbeeld eerst aflopend op extensie dan oplopend op naam. 
- Per kolom moet je kiezen of er oplopend of aflopend gesorteerd moet worden. 

  

   
 

Kleur van de tab en pictogram 
- Als u werkt met folder tabs, dan kan je hier de kleur van de tab en het pictogram 

definiëren. 
- Met de twee >> knoppen kan je de kleur en het pictogram kiezen. 
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Prioriteit 
- Wanneer dit vakje is aangeklikt dan krijgt het pictogram van de 

weergavemodus prioriteit boven de pictogrammen die met andere methoden 
zijn geladen (Bijvoorbeeld van desktop.ini, of het stationspictogram voor de 
hoofdmap). 

  
Achtergrond 
- Hier kan je een achtergrondkleur instellen voor het bestandsvenster.  
- Het is bijvoorbeeld handig om een andere achtergrondkleur te definiëren voor FTP-

verbindingen of plug-ins. Hierdoor kan je direct zien wanneer een bestandspaneel 
zo'n locatie weergeeft.  

- Het wordt aanbevolen om een kleur te kiezen die slechts lichtjes verschilt van de 
standaard achtergrondkleur (Bijvoorbeeld zeer lichtblauw bij gebruik van een witte 
achtergrond). 

- Met de knop >>  kan je de kleur kiezen. 
 

Achtergrond 2 
- Deze optie doet hetzelfde als hierboven maar dan enkel voor de oneven regels. 

  
Automatisch te starten opdrachten 
- Hier kan je opdrachten bepalen die moeten worden uitgevoerd wanneer de 

weergavemodus verandert.  
- Opdrachten worden toegevoegd met het plusteken aan de rechterkant. 
- Alle interne opdrachten (beginnen met cm_) en door de gebruiker gedefinieerde 

opdrachten (beginnen met em_) worden ondersteund. 
- Opdrachten met een asterisk ( * )  voor de opdracht worden uitgevoerd bij elke 

directorywijziging naar en binnen die weergavemodus.  
- Opdrachten die niet voorafgegaan worden door een asterisk ( * ) worden alleen 

uitgevoerd bij het overschakelen van een andere weergavemodus naar deze 
weergavemodus.  

- Meerdere opdrachten kunnen gebruikt worden door ze te scheiden door een 
komma. 

- Om opdrachten uit te voeren bij het verlaten van een weergavemodus plaats je 
deze achter een verticale lijn ( | ). 

o Voorbeeld: cm_100percent | cm_50percent 
▪ Deze opdrachtlijn breidt het actieve paneel uit tot volledige 

vensterbreedte bij het activeren van een specifieke 
weergavemodus en keert terug naar een 50:50 weergave bij het 
verlaten van die weergavemodus. 
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Automatisch omschakelen modus 
 
Doel 
De weergavemodi kunnen handmatig worden gewijzigd via het menu Weergave of 
automatisch via regels. Op deze pagina kan je de regels vastleggen voor een automatische 
weergavemodus. 
Wanneer we bijvoorbeeld in het venster Weergavemodus een weergavemodus gemaakt 
hebben met de naam ‘Mailbox’ dan kunnen we hier een regel maken die bepaalt dat 
wanneer we de map e:\mailbox openen ook de weergavemodus ‘Mailbox’ wordt 
weergegeven. 
 

 
 
Automatisch omschakelen modus 
 Bij wissel van directory automatisch van weergavemodus wisselen 

- Schakel de automatische weergavemodus bij een wijziging van directory in of uit.  
 

Regels  
- Lijst van de door de gebruiker gedefinieerde regels voor het automatisch wijzigen 

van de weergavemodus.  
- Elke regel kan bestaan uit verschillende subregels. 
- Subregels kunnen worden gecombineerd met & (en-regel) of | (of-regel).  
- & betekent dat alle regels moeten overeenkomen.  
- | betekent dat slechts één van de regels moet overeenkomen. 
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- & heeft voorrang op | 
- Na een directorywijziging worden de regels in de gegeven volgorde gecontroleerd 

totdat er een overeenkomst is gevonden. 
 

 Toevoegen 
- Deze knop voegt een nieuwe regel toe.  
- Toevoegen gebeurt in de drie kolommen van het onderliggende vak 

 Wissen 
- Deze knop verwijdert de geselecteerde regel uit de lijst. 

 Pijlen op/neer 
- Deze wijzigen de volgorde van de regels. 

 
Kolom: Regel 
- De beschikbare regels worden weergegeven in het uitrolmenu van de kolom Regel. 
- Overzicht beschikbare regels: 

o + De directory en de opgegeven bestandstypen moeten allemaal  
        overeenkomen. 

o - De directory moet overeenkomen en de opgegeven bestandstypen 
        mogen niet overeenkomen. 

o % Minstens de helft van de bestandsnamen moet overeenkomen met de  
 gegeven bestandstypen (Bijvoorbeeld 50% afbeeldingen). 

o ? Minstens één van de bestandsnamen moet overeenkomen met de  
 gegeven bestandstypen. 

o Het maptype is: 
▪ D Een directory in de vorm c: \ directory of \\ server \ share. 
▪ L  Een directory met stationsletter in de vorm c: \ directory.  

o In het invoervak kunnen één of meerdere schijftypes worden ingesteld: 
▪ 1 Verwijderbare harde schijf 
▪ 2 USB-stick 
▪ 3 Vaste schijf 
▪ 4 Afstandsbediening 
▪ 5 CD-ROM 
▪ 6 RAM-schijf 
▪ U Een UNC-pad in de vorm \\ server \ share 
▪ V Een virtuele map zoals het bureaublad 
▪ F Een FTP-verbinding 
▪ A Een archiefbestand zoals c: \ directory \ file.zip 
▪ P Een plug-in voor het bestandssysteem zoals \\ Secure FTP \  

  verbinding 
▪ S Een zoekresultaat (Commando's - Zoeken - Feed naar keuzelijst) 

  
Kolom: Directory 
- Naam van de directory die overeenkomt met de huidige directory.  
- Door een * aan het einde toe te voegen, worden ook alle submappen gematcht.  
- Het pad kan ook jokertekens bevatten. 

o Voorbeelden: 
▪ c: \ photos \ → Alleen de map "photos" 
▪ c: \ photos \ → * De map "foto's" en alle submappen 
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▪ c: \ photos \ * 2016 * \ * → Mappen onder "foto's", die de 
substring "2016" bevatten en alle submappen 

  
Kolom: Bestandstypes 
- De bestandsnamen in de opgegeven directory worden vergeleken met de 

opgegeven bestandstypes.  
- Afhankelijk van de regel (+, -, %,?) moeten de bestanden overeenkomen met de 

gegeven types. 
- De regels maken het mogelijk om meerdere types op te geven, gescheiden door 

spaties of types uit te sluiten die vermeld zijn achter een verticale streep ( | ). 
o Voorbeelden: 

▪ * .doc * .docx * .xlsx → Zoek de opgegeven Office-bestanden. 
▪ a*. * | * .bak * .org *. ~ * → Zoek alle bestanden die beginnen met 

"a".  Bestanden die beginnen met “a” maar eindigen op .bak of .org 
worden hierbij niet gevonden. 

  
 Meer onderliggende regels 

- Voeg een extra regel toe. 
  

 Minder onderliggende regels 
- Verwijder de allerlaatste regel. 

 
Deze modus instellen  
- Kies hier de weergavemodus die moet gebruikt worden als de regel overeenkomt 

met de directory. 
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Taal (Language) 
 
Doel 
Deze optie gebruiken we om een andere taal te kiezen voor de knoppen, dialogen, berichten 
en foutmeldingen. De Engelse taal zit automatisch in het programma. Alle andere talen 
bevinden zich in de submap Language en zitten in externe .LNG, .MNU en .INC bestanden. 
De naam van deze taalbestanden begint met WCMD_ (Bijvoorbeeld: WCMD_DUT.LNG, 
WCMD_DUT.MNU, WCMD_DUT.INC voor de Nederlandse taal).  
Niet gebruikte taalbestanden kunnen eventueel gewist worden om ruimte te besparen. 
 

 
 
Taal (Language) 
 Change the language / Sprache wechseln / Changer de langue 

- Er kan een taal uit de lijst gekozen worden.  
- De hoeveelheid talen die in de lijst voorkomen is afhankelijk van uw keuze bij het 

installeren van het programma. 
- Bij het selecteren van een taal wordt het corresponderende menubestand  

automatisch geselecteerd.  
- Talen die nog niet aanwezig zijn in het normale distributiepakket zijn beschikbaar op 

de "Add-ons pagina” op www.ghisler.com. 
 

 
 

http://www.ghisler.com/
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Menubestand 
- Hier wordt het huidige menubestand voor Total Commander weergegeven. 
- Wanneer er voor de geselecteerde taal geen menubestand beschikbaar is dan 

wordt het interne standaardmenu (Engels) gebruikt. 
Knop: >>  
- Deze knop opent een dialoogvenster om naar een ander taalbestand te zoeken. 
- De hoeveelheid talen die worden weergegeven is afhankelijk van uw keuze bij 

het installeren van het programma. 
 

Bewerken 
- Deze optie laadt het geselecteerde menubestand Notepad om eventuele 

wijzigingen aan te brengen.  
 

Knop: Downloaden 
- Deze knop opent in uw standaard webbrowser de website van Total Commander op 

de pagina met extra taalbestanden. 
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Werking 
 
Doel 
Hier bepalen we de algemene werking van het programma.  
 

 
 
Hoofdprogramma 
 Slechts 1 exemplaar van Total Commander tegelijk toestaan 

- Met deze optie aangevinkt kan er maar één instantie van Total Commander gestart 
worden.  

- Als men probeert om een tweede kopie te starten (bijvoorbeeld via Program 
Manager/Start menu) dan wordt toch de eerste kopie geactiveerd. 

 
Pictogram naar systeemvak verplaatsen wanneer geminimaliseerd 
- Wanneer Total Commander geminimaliseerd wordt dan zal het pictogram 

weggehaald worden van de taakbalk en wordt het geplaatst in het systeemvak (het 
kleine gebied nabij de klok). 

- Klikken op dat pictogram brengt Total Commander weer terug op de voorgrond. 
- Het is belangrijk te weten dat men nog steeds naar Total Commander kan schakelen 

met Alt+Tab, zelfs wanneer het pictogram in het systeemvak staat. Dit is normaal 
niet mogelijk in Windows. 
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Altijd naar de hoofddirectory van een schijf gaan bij wisselen van schijf 
- Met deze optie aan ga je steeds naar de hoofddirectory van een schijf wanneer er 

van schijf veranderd wordt. 
- Als deze optie niet is aangevinkt en er wordt van schijf veranderd, dan gaat Total 

Commander naar de laatst gebruikte directory van een schijf. 
 

Bestanden en directory’s openen met een enkelvoudige muisklik 
- Open bestanden en directory’s altijd met één enkele klik in plaats van met een 

dubbele klik. 
- Deze optie dient alleen door ervaren gebruikers te worden gebruikt, omdat anders 

bestanden per ongeluk kunnen worden geopend. 
 

Alleen de bestandsnamen selecteren  bij hernoemen (en niet de extensie) 
- Met deze optie wordt bepaald welk deel van de bestandsnaam wordt geselecteerd 

met Shift+F6.  
- Als de optie is aangevinkt dan wordt alleen de naam zonder extensie geselecteerd. 
- Is de optie niet aangevinkt dan wordt de hele naam geselecteerd. 
- Door meerdere malen op Shift+F6 te drukken kan je schakelen tussen deze twee 

selecties. 
 

Paden auto-voltooien 
- Wanneer een volledig pad wordt ingegeven (met schijfletter of servernaam), zoek 

dan naar paden die beginnen met de ingetypte letters en geef deze weer in een 
uitrolmenu. 

 
Namen automatisch aanvullen 
- Wanneer een volledig pad wordt ingegeven (met schijfletter of servernaam), zoek 

dan naar paden die beginnen met de ingetypte letters en geef de eerste 
overeenkomst weer in een venster om te bewerken. 

- Je kan dan met de op- en neerpijlen schakelen tussen de beschikbare paden en er 
dan één selecteren met de pijl naar rechts.  

- Indien ingeschakeld, kan je er ook doorheen schakelen met TAB en er één 
selecteren met CTRL+SPATIE. 

 
Directory geschiedenis uitdunnen 
- Voeg alleen een map toe aan de geschiedenislijst van de bezochte mappen (via ALT 

+ Pijl omlaag) als de gebruiker een bepaald aantal seconden in de map is gebleven 
(standaard 5) of als hij een bestandsbewerking op die locatie heeft gestart.  

- De ongefilterde lijst kan nog steeds worden weergegeven met ALT+SHIFT+Pijl 
omlaag. 

 
Extra regels onder cursor 
- Bij het scrollen met het toetsenbord (via pijltjestoetsen of pagina omhoog/omlaag) 

worden extra regels onder en ook boven de huidige locatie getoond zodat de 
volgende bestanden al te zien zijn voordat je tot daar genavigeerd bent. 

- Standaard worden er 4 regels boven en 4 regels onder weergegeven. 
- Via wincmd.ini kan dit afzonderlijk geconfigureerd worden voor boven en onder. 

Gebruik hiervoor onder de groep [Configuratie], de parameters:  
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o ScrollingTopMargin=4 
o ScrollingBottomMargin=4 

 
Muisselectiemodus 

Rechter muisknop (zoals in NC onder DOS) – na 1 seconde een context menu 
- Om bestanden te selecteren moet men de rechtermuisknop ingedrukt houden en 

dan de muiscursor over de te selecteren bestanden slepen. 
 

Linker muisknop (Windows-standaard) 
- De muis werkt net zoals in de Windows Verkenner. 

 
Met elastiek selecteren 
- Indien aangevinkt worden bestanden geselecteerd door achter een bestandsnaam 

te klikken en te slepen. 
- Er wordt een rechthoek gemaakt van het aangeklikte punt naar het gesleepte punt, 

alsof er een elastiek over de bestanden is gespannen.  
- Om bestanden te slepen en neer te zetten, moet u op hun namen klikken, 

vergelijkbaar met de Explorer.  
- Deze optie is alleen beschikbaar in de selectiemodus voor de linkermuisknop. 

 
Door op pictogram te klikken 
- Eén enkele klik op het pictogram selecteert het bestand. 
- Een tweede klik verwijdert de selectie. 

 
Alleen op aanraakscherm 
- Selecteer alleen bestanden door op hun pictogrammen te klikken wanneer de 

selectie wordt gemaakt via een aanraakscherm en niet met een muis. 
 
Selectie (met Num +) 

Alleen bestanden 
- Als Num +, Ctrl+Num + of Num * wordt ingedrukt dan worden alleen bestanden en 

geen subdirectory’s geselecteerd. 
 

Ook directory’s 
- Directory’s kunnen ook geselecteerd worden met de Num-toetsen. 

 
NTFS-zomertijdcorrectie 
 

1 uur tijdsverschil negeren 
- Met deze optie kan Total Commander 1 uur verschil in de tijdmarkering negeren 

(bijvoorbeeld bij Subdirectory’s synchroniseren en andere vergelijkbare functies) 
- Reden:  

o Er kunnen onder Windows NT, 2000 of XP twee bestandssystemen gebruikt 
worden: FAT32 of NTFS.  

o Bij FAT32 wordt de lokale tijd van bestanden opgeslagen terwijl bij NTFS de 
GMT (Engelse standaardtijd) wordt opgeslagen.  

o Bij de overgang van zomertijd naar wintertijd (de normale tijd) zal de lokale 
tijdmarkering van bestanden onder FAT32 hetzelfde blijven, terwijl op 
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NTFS-schijven de weergegeven bestandstijd 1 uur verandert omdat het 
tijdzoneverschil met GMT 1 uur verandert.  

o Daarom zullen bestanden op FAT32 en NTFS schijven die dezelfde tijd 
hadden voor de tijdverandering nu plotseling verschillend lijken.  

o Dankzij deze functie kunnen deze bestanden nog steeds als identiek 
worden gezien. 

 
Instellingen opslaan bij afsluiten 

Directory’s 
- De directory’s die bij het afsluiten getoond worden in het linker- en rechtervenster  

worden onthouden. 
- Bij deze optie worden ook de eventuele tabbladen onthouden. 

 
Lijstweergave (kort/lang/boom…) 
- Wanneer Total Commander wordt afgesloten dan wordt het weergavetype voor het 

linker- en rechtervenster onthouden.  
- Dit omvat: Kort / Lang / Boom, alle bestanden en programma's, aangepaste 

weergavemodus en kolommen en de sorteervolgorde. 
- Als deze optie niet gekozen is  dan start Total Commander met de instellingen zoals 

die de laatste keer opgeslagen werden of met de standaard instellingen wanneer er 
eerder nog niets was opgeslagen. 

 
Oude opdrachtregels 
- Wanneer Total Commander wordt afgesloten dan worden de opdrachtregels zoals 

die in het uitrolmenu staan opgeslagen in wincmd.ini. 
 

Directory geschiedenis 
- Wanneer Total Commander wordt afgesloten dan wordt de geschiedenis van 

bezochte directory’s opgeslagen in wincmd.ini.  
- Virtuele mappen worden alleen opgeslagen wanneer er een unieke tekenreeks 

bestaat met de syntax ::{nummer} ter identificatie. 

 
Ruimte in gebruik door subdirectory’s berekenen 

Na selectie door de spatiebalk 
- Wanneer een directory met de spatiebalk geselecteerd wordt dan zal Total 

Commander de grootte van alle bestanden in de directory inclusief alle 
subdirectory’s optellen. 

- Het resultaat wordt enkel getoond in de weergavemodus ‘Lang’ achter de 
directorynaam op de plaats waar normaal de melding <DIR> staat. 

 
Voor kopiëren/wissen 
- Bij deze optie toont Total Commander de totale grootte van alle bestanden en 

directory’s die geselecteerd zijn om te kopiëren.  
- Deze optie zorgt ervoor dat Total Commander een percentagebalk kan tonen tijdens 

de uitvoering. 
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Selectie: 
- Handmatig Alt+Shift+Enter 
- Het ruimtegebruik van subdirectories wordt op verzoek weergegeven door gebruik 

van de toetscombinatie. 
- Automatisch, enkel lokale schijven 
- Het ruimtegebruik van subdirectories wordt automatisch berekend voor lokale 

schijven. 
- Automatisch, ook op het netwerk 
- Het ruimtegebruik van subdirectories wordt automatisch berekend voor lokale- en 

netwerkschijven. 
- Automatisch, alleen met ‘Everything’ 
- Het ruimtegebruik van subdirectories wordt enkel automatisch berekend wanneer 

gebruik gemaakt wordt van het programma ‘Everything’. 
 
‘Everything’ 
- Indien deze optie is aangevinkt dan wordt de tool 'Everything' gebruikt om de 

directorygroottes op te halen.  
- Om dit te laten werken moet u minstens V1.4.1 van het programma ‘Everything’ 

gebruiken en hier in de instellingen de optie ‘Alles’ inschakelen om de mapgrootte 
te indexeren. 

 
Bestandscommentaar 

Voorkeurstype  
- Hier kan de voorkeur voor het bestandstype van de commentaren worden gekozen 

uit het uitrolmenu. 
- De twee hoofdtypes zijn descript.ion en  files.bbs.  

o Descript.ion heeft het voordeel dat het perfect werkt met lange 
bestandsnamen en met Unicode, maar het geeft slechts één regel 
commentaar. Gebruik van meerdere regels is wel mogelijk mits een Total 
Commander-specifieke extensie die werd goedgekeurd door de makers 
van 4dos.  

o Files.bbs werkt alleen met de korte DOS bestandsnamen, maar 
ondersteunt meer-regelige commentaren.  

- Algemeen wordt aanbevolen om het descript.ion formaat te gebruiken, behalve 
wanneer Total Commander wordt gebruikt om een BBS (bulletin board systeem) te 
beheren. Indat geval moet files.bbs gebruikt wordt. 

- Verdere onderverdeling: 
o descript.ion – Gewone tekens 

▪ Compatibiliteitsmodus voor platte tekst, maak geen Unicode-
opmerkingen. 

o descript.ion – Unicode 
▪ Maak altijd Unicode-opmerkingen van het opgegeven type: UTF16 

Windows, UTF16 Mac of UTF8. 
o descript.ion – Gewone tekens + Unicode 

▪ Maak de opmerkingen in platte tekst. 
▪ Gebruik alleen Unicode als de naam/opmerking dergelijke tekens 

bevat. 
 



 

Handleiding Total Commander 37 Editie: TC_Opties - Rev002 – 06/2022 

    
 

o files.bbs  
▪ Maak opmerkingen in platte tekst met de indeling files.bbs. 

 
DOS-tekenset 
- Deze instelling heeft alleen betrekking op descript.ion-bestanden.  
- Indien aangevinkt zal Total Commander de DOS-tekenset gebruiken bij het opslaan 

van tekens met accenten en anders de Windows-tekenset.  
- Reden:  

o Het descript.ion-formaat is oorspronkelijk ontwikkeld voor het programma 
4dos, dat de dos-tekenset gebruikt. Helaas negeren nieuwere programma's 
zoals Acdsee deze standaard en gebruiken de Windows-tekenset. Daarom 
wordt aangeraden om ook de Windows-tekenset te gebruiken, behalve als 
je zelf 4dos of 4nt gebruikt. 

o files.bbs-bestanden gebruiken altijd de dos-tekenset om beschrijvingen op 
te slaan. 

 
Commentaar met bestanden kopiëren 
- Kopieer ook eventuele commentaar bij het kopiëren van de bijbehorende 

bestanden.  
- Dit werkt ook met submappen.  
- Als deze optie is aangevinkt dan worden commentaarbestanden zelf NIET 

gekopieerd als ze al in de doelmap staan. 
 
 

Beide typen lezen  
- Als deze optie is aangevinkt en er geen commentaarbestand van het voorkeurstype 

bestaat dan zal Total Commander ook zoeken naar een bestand van het andere 
type.  

- Dit is handig als b.v. descript.ion is ingesteld als voorkeurstype, maar de gebruiker 
ontvangt bestanden met de indeling files.bbs. Wanneer een bestand met een 
opmerking als deze wordt gekopieerd dan wordt de opmerking automatisch 
geconverteerd naar het gewenste formaat en opgeslagen in het 
commentaarbestand van het gewenste type. 
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Viewer/Editor 
 
Doel 
Hier kan een viewer voor F3 en een editor voor F4 gekozen worden. 
Voor F3 kan je de ingebouwde ‘Lister’ gebruiken of een externe bestandsviewer kiezen.  
 

 
 
Viewer voor F3 

Knop: Interne viewer configureren… 
- Deze knop opent het dialoogvenster waarmee de interne viewer (Lister) verder 

geconfigureerd kan worden. 
-  

      
 

 Meer info hierover is te vinden in bijlage A. 
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Sneltoetsen 
- Er zijn twee mogelijkheden om de interne ‘Lister’ aan te roepen. 
 
 Interne Viewer met bestand onder cursor 

- F3 zal de Lister starten met het bestand onder de cursor en niet met de 
geselecteerde bestanden.  

- Het vasthouden van de Shift-toets terwijl F3 ingedrukt wordt zal de volgende 
methode gebruiken.  

 
Interne Viewer met gemarkeerde bestanden 
- F3 zal de Lister starten met de geselecteerde bestanden in de bron directory.  
- Met de toetsen n en p kan je door deze bestanden bladeren. 
- Het vasthouden van de Shift-toets terwijl F3 ingedrukt wordt zal de vorige methode 

gebruiken.  
 

Externe Viewer: 
- Wanneer je niet de ingebouwde viewer wil  gebruiken dan kan je hier één of 

meerdere externe viewers kiezen (bijvoorbeeld Irfanview).  
- Je kan aan elke bestandsextensie een aparte viewer toewijzen plus één voor alle 

niet-geassocieerde bestanden. 
 
Standaard 
- Hier kan je de viewer kiezen die aangeroepen zal worden wanneer er geen 

verbinding bestaat voor de extensie van het bestand.  
- Als je hier geen viewer specificeert dan wordt de interne viewer gebruikt.  

 
 

Knop: Verbinden  
- Hier kan je een andere viewer kiezen voor elke bestandsextensie.  
- Deze selectie werkt hetzelfde als in het dialoogvenster Verbinden. 
- De verbindingen worden nu bewaard in Wincmd.ini.  

 
Editor voor F4 

Editor 
- Geef hier de naam in van de editor die gestart wordt met F4.  
- Standaardinstelling is notepad.exe. 

 
Plug-ins/FTP: Automatisch gewijzigde bestanden opnieuw uploaden 
- Dit bepaalt hoe tijdelijke bestanden worden behandeld die worden bekeken met F3 

of bewerkt met F4. 
- Indien aangevinkt dan wordt het bestand automatisch opnieuw geüpload wanneer 

het wordt opgeslagen in de editor (zelfs meerdere keren). 
- Indien niet aangevinkt dan wordt het bestand pas opnieuw geüpload nadat de 

editor is gesloten en alleen als de gebruiker het opnieuw uploaden bevestigt.  
- Dit laatste is de methode die wordt gebruikt door Total Commander 8.0x en ouder. 
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Kopiëren/Wissen 
 
Doel 
Hier kan de werking van de kopieer- en wis-functies precies ingesteld worden. 
 

 
 
Gebruik standaard kopieermethode (aanbevolen) 

- Laat Total Commander de kopieermethode kiezen.  
- Momenteel zal het de standaard ingebouwde kopieermethode gebruiken via 

ReadFile / WriteFile op Windows 9x / ME en de Windows-functie CopyFileEx op 
Windows NT, 2000, XP, Vista en 7 en hoger. 

- Onderstaande aangepaste methodes zijn enkel aan te raden voor experts. 
 
Kopieermethode (alleen voor experts) 
 Alleen standaardmethode gebruiken (betrouwbaar, niet erg snel) 

- De standaard ingebouwde kopieermethode (via ReadFile / WriteFile) is relatief 
traag, maar ook betrouwbaar.  

 
Buffergroottes voor kleine bestanden 
- Een grotere blokgrootte kan het kopiëren versnellen.  
- Wanneer gekopieerd wordt op dezelfde schijf zou een grotere blokgrootte 

gekozen moeten worden dan voor het kopiëren tussen twee aparte schijven, 
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omdat dan de lees/schrijf kop niet zo vaak heen en weer hoeft te springen 
tussen bron en doel op dezelfde schijf. 

 
Ook kopieermodus voor grote bestanden gebruiken (zonder cache) 
- Deze kopieermodus voor grote bestanden is bedoeld voor het kopiëren van hele 

grote bestanden zoals films of CDROM images.  
- De Windows "disk cache routine wordt dan overgeslagen.  
- Dit werkt zeer goed met harde schijven, maar kopiëren naar speciale apparaten 

(zoals bijvoorbeeld USB sticks) kan veel langzamer worden.  
- De aanbevolen buffergrootte is minstens 10240 k op dezelfde schijf en 32 k tussen 

verschillende schijven.  
- Waarschuwing:  

o Sommige stuurprogramma’s voor schijven (geschreven door de 
schijffabrikanten) kunnen code bevatten die verhinderen dat deze 
methode werkt! 

 
De volgende schijfletters bevinden zich op dezelfde harddisk (voorbeeld: CDE,FGH ) 
- Wanneer je schijf in meerdere partities verdeeld is, bijvoorbeeld C, D en E, dan is 

kopiëren tussen deze partities hetzelfde als binnen C. Daarom moet Total 
Commander dezelfde kopieerstrategie gebruiken als bij het kopiëren binnen C.  

- Met deze optie kunnen we aangeven welke groep schijfletters zich op dezelfde 
fysieke schijf bevinden. 

- Zet de bijeenhorende schijfletters aan elkaar en geef de groepen aan met een 
komma. 

- Voorbeeld:  
o Bij twee schijven, met op de ene de partitie C, D en E en op de andere F, G 

en H. In dit venster moet er CDE,FGH opgegeven worden. 
 

Compatibiliteitsmodus gebruiken voor de volgende schijven: 
- De compatibiliteitsmodus is handig voor speciale schijven, die problemen 

veroorzaken met de standaardmodus of de modus voor grote bestanden 
(bijvoorbeeld USB-geheugensticks).  

- Voer hier eenvoudig de gewenste stationsletters in. Gebruik een / of \ voor de 
netwerkomgeving en * voor iedereen.  

- Deze modus is niet beschikbaar onder Windows 9x / ME. Ze maakt gebruik van de 
Windows-functie CopyFileEx. 

 
USB Sticks 
- Indien aangevinkt worden USB-Sticks die geformatteerd zijn als Super-Floppy 

automatisch gedetecteerd en het kopiëren van en naar die sticks wordt uitgevoerd 
in de compatibele modus.  

- De reden is:  
o Het kopiëren van/naar USB sticks is anders extreem langzaam onder 

Windows XP, omdat er geen disk cache gebruikt wordt! 
 

Kopiëren+plakken via Verkenner gebruiken (alleen bij problemen) 
- Deze kopieermethode moet alleen gebruikt worden in geval van problemen.  
- Er worden dan bestanden gekopieerd via de Verkenner.  
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- Sommige virusscanners vertragen de normale bestandsoperaties zodanig dat alleen 
deze kopieermethode nog helpt, omdat die scanners een speciale modus hebben 
die alleen voor de Verkenner werkt. 

- Opmerking:  
o Met deze functie kan je geen bestandscommentaren mee kopiëren. 
o Ook de uitgebreide overschrijf- en hernoem-opties zoals beschikbaar in 

Total Commander kan je niet gebruiken. 
 
Algemene Kopieer- en wisopties 

Datum/tijd van de directory’s kopiëren 
- Hiermee kan je de 'laatst gewijzigde' tijdstempel van een directory kopiëren.  
- Deze optie heeft ook betrekking op het uitpakken van mappen uit archieven, als de 

map expliciet is ingepakt (niet alleen de bestanden met relatieve paden). 
- Waarschuwing:  

o Op schijven die zijn geformatteerd met NTFS, kan de tijdstempel van een 
map veranderen wanneer bestanden in die map worden gewijzigd! 

 
Verificatie na kopiëren (MD5 checksum) 
- Indien aangevinkt wordt het gekopieerde bestand opnieuw gelezen nadat het 

kopiëren is voltooid. Het wordt dan vergeleken met de MD5-controlesom van het 
origineel.  

- De schijfcache wordt overbrugd.  
- Aangezien deze functie traag is, mag deze alleen worden gebruikt als er bekende 

problemen zijn met schijven.  
- Dit selectievakje bepaalt de status van de optie op het ogenblik dat Total 

Commander start. Het kan wel realtime worden gewijzigd in het dialoogvenster F5 
Copy. 

 
Verkenner-wismethode gebruiken (sneller, zonder commentaar) 
- Verwijdert bestanden via de Verkenner.  
- Dit werkt sneller, maar kan geen bestandsopmerkingen verwerken. 

 
F8/Del wist naar de prullenbak (Shift = direct wissen) 
- Wanneer deze optie is aangevinkt zal Total Commander verwijderen naar de 

prullenbak bij het gebruik van F8/DEL of bij het plaatsen van een bestand op de F8-
knop.  

- Door Shift+F8 of Shift+DEL te gebruiken kunnen bestanden toch direct verwijderd 
worden.  

- Let op:  
o Direct verwijderen is onherroepelijk.  
o Er is tot nu toe geen ander "wissen ongedaan maken” programma in 

Windows opgenomen dan de prullenbak! 
- Opmerking: 

o Deze optie is niet beschikbaar wanneer de “Gebruik Verkenner methode 
van wissen” is aangevinkt. 

 
  



 

Handleiding Total Commander 43 Editie: TC_Opties - Rev002 – 06/2022 

    
 

Vernieuwen 
 
Doel 
Hier kan je bepalen wat en wanneer bepaalde zaken moeten vernieuwd (opnieuw ingelezen) 
worden. 
 

 
 
Automatisch-vernieuwen bij activeren van het programma 

- Total Commander ververst zijn bestandslijst wanneer je naar een ander programma 
schakelt en daarna weer terug keert  of wanneer het programma afgesloten en 
opnieuw gestart wordt.  

- Hier kan je dit gedrag voor bepaalde schijven uitsluiten 
 

Deze schijven niet vernieuwen 
- Hier kan je de schijven aangeven waarvoor je geen automatisch verversen wenst.  
- Gebruik een backslash \ voor netwerkpaden (UNC), een slash / voor 

bestandssysteem plug-ins, en een dubbelpunt voor virtuele directory’s. 
 

Deze schijven na afsluiten vergeten 
- Hier kan je de schijfletters aangeven die je niet wenst te behouden na het sluiten en 

heropenen van het programma.  
- Dit kan nuttig zijn voor langzame netwerkverbindingen of voor schijven die niet 

altijd bereikbaar zijn. 
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Automatisch-vernieuwen wanneer het bestandssysteem wijzigt 

- Met deze optie houdt Total Commander veranderingen in het bestandssysteem in 
de gaten (in de nu getoonde directory’s) en geeft veranderingen aan na ongeveer 1 
seconde. 

 
Vernieuwen wanneer bestanden worden gemaakt, gewist en hernoemd 
- Dit is de hoofdschakelaar om deze optie aan of uit te zetten.  
- Met alleen deze optie aan reageert Total Commander alleen op belangrijke 

bestandsveranderingen (wissen, hernoemen, maken). 
 

Ook wanneer grootte, datum of attributen wijzigen 
- Reageer ook op kleinere wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer de bestandsgrootte 

verandert gedurende een download. 
 

Nieuwe bestanden aan einde van de bestandslijst plaatsen (standaard: gesorteerd) 
- Normaal worden bestanden volgens de geldende sorteervolgorde geplaatst in de 

bestandslijst. 
- Met deze optie aangevinkt worden ze aan het eind van de lijst gezet (zoals in de 

Verkenner). 
 

Niet reageren op wijzigingen wanneer op de achtergrond 
- Deze optie schakelt het in de gaten houden van veranderingen uit wanneer Total 

Commander niet op de voorgrond is (bijvoorbeeld terwijl je werkt met een ander 
programma). 

 
Voettekst bijwerken (totaal aantal bestanden) 
- Wanneer een bestand verandert dan zal Total Commander ook de totale grootte en 

aantal bestanden in de voettekst bijwerken.  
- In sommige situaties kan dit langzaam zijn. 

 
Koptekst bijwerken (vrije schijfruimte) 
- Wanneer een bestand verandert dan zal Total Commander ook de totale grootte en 

vrije ruimte op de huidige schijf in de koptekst bijwerken.  
- In sommige situaties kan dit langzaam zijn. 

 
Deze schijven niet verversen 
- Specificeer hier de schijven waarvoor automatisch verversen uit moet staan 

(bijvoorbeeld  voor langzame netwerkverbindingen). 
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Snelzoeken 
 
Doel 
Hier kan je de parameters bepalen voor de functie Snelzoeken. 
Meer info hierover is te vinden in de basishandleiding voor Total Commander (Hfst 3). 
 

 
 
Snelzoeken in huidige directory 

Ctrl+Alt+letters 
- Het snelzoekvenster wordt geopend met Ctrl+Alt+Letter.  
- Zodra het venster open is, kunnen de Ctrl en Alt toetsen worden losgelaten.  
- De Alt-toets met een letter activeert in het menudeel de optie waarvan die letter 

onderstreept is 
 

Alt+letters 
- Met deze instelling activeert ALT + Letter het snelzoekvenster.  
- Zodra het venster open is, kunnen de Ctrl en Alt toetsen worden losgelaten.  
- De Alt-toets met een letter activeert in het menudeel de optie waarvan die letter 

onderstreept is. 
- De menu’s kunnen ook worden geactiveerd met F9, F10 of ALT.  
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Alleen Letters 
- Net zoals in de Windows Verkenner wordt bij het typen van een letter gesprongen 

naar het volgende bestand dat met die letter begint.  
- Om nu naar de opdrachtregel te gaan, moet je op de rechterpijltoets drukken. 
- Wanneer de verkorte bestandsweergave aan staat moet je  Shift+rechterpijl 

gebruiken. 
- Je kan ook de eerste paar letters van een naam intypen in plaats van alleen de 

eerste letter. 
- Total Commander vergeet de getypte letters na ongeveer 1 seconde. 

 
Letters - met zoekdialoog 
- Net zoals bij "Alleen letters", maar nu via een snelzoekvenster.  
- Met het sterretje * (enkel van het alfa-toetsenbord!) als eerste letter wordt gezocht 

naar het voorkomen van de tekenreeks op een willekeurige plaats in de 
bestandsnaam. 

 
Uitgeschakeld 
- Uitschakelen van al de hier boven genoemde methodes bij het aanroepen van de 

snelzoekfunctie. 
- Dit kan nuttig zijn in combinatie met de interne opdracht 

cm_ShowQuickSearch, die onder een sneltoets gezet kan worden om zo de 

snelzoekfunctie aan te roepen. 
 
Exact dezelfde naam 

Beginnend (naam moet beginnen met eerst getypte teken) 
- Indien dit is aangevinkt dan moet de naam beginnen met de getypte letters. 
- In het andere geval kunnen ze ook elders in de naam staan (een * wordt voor de 

getypte letters gezet). 
- Voorbeeld:  

o Zoek de tekenreeks "est 
o Indien aangevinkt, dan vindt "est" alleen namen die beginnen met "est" (en 

dus niet "Test.txt") 
o Indien niet aangevinkt, dan vindt "est" ook "Test.txt" 

 
Eindigend (laatste teken voor getypte punt moet overeenkomen) 
- Wanneer aangevinkt en er wordt een punt getypt, dan moet de tot dan getypte 

naam exact overeenkomen.  
- Indien niet aangevinkt, dan wordt de punt automatisch vervangen door een 

sterretje * (willekeurige tekens zijn mogelijk voor de punt). 
- Voorbeeld:  

o Zoek naar de tekenreeks "Te.tx" 
o Indien aangevinkt: "Te.tx" vindt "Te.txt", maar niet "Test.txt" 
o Indien niet aangevinkt: "Te.tx" vindt ook "Test.txt" (geen exacte 

overeenkomst voor de punt). 
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FTP (File Transfer Protocol) 
 
Doel 
Hier zijn de instellingen te vinden voor het gebruik van het FTP protocol. FTP (File Transfer 
Protocol) is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt. 
Het standaardiseert een aantal handelingen die tussen besturingssystemen vaak verschillen.  
 

 
 
FTP 

Aantal verbindingspogingen wanneer FTP-server bezet 
- Deze optie laat Total Commander opnieuw proberen verbinding te maken met een 

ftp-server als die server bezet is.  Dit is handig bij te druk bezette ftp-servers. 
- Het kan zowel anoniem als met een gebruikersnaam/wachtwoord gebruikt worden. 
- Stel de waarde in op 0 als u deze functie niet wil gebruiken. 

 
Wachttijd tussen pogingen (seconden) 
- Total Commander wacht de opgegeven hoeveelheid tijd voordat een nieuwe poging 

tot verbinding wordt gestart. 
 

Standaard overdrachtsmodus 
- Hier bepaal je welke upload- en downloadmodus er voor bestanden gebruikt zal 

worden.  
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- Op Unix worden tekstbestanden (txt, html etc.) anders opgeslagen dan op DOS en 
Windows. Daarom moeten ze in een andere modus worden gekopieerd.  

- De "automatische" modus gebruikt de extensie om te bepalen welke bestanden als 
tekst en welke als binair worden beschouwd. 

 
Nieuwe verbindingen openen 
- Standaard worden nieuwe verbindingen altijd geopend in het actieve venster. 
- Met deze optie kan je dit wijzigen in het linker- of rechtervenster of in het inactieve 

venster. 
 

Een logbestand maken 
- Deze optie voegt de berichten in het kleine FTP-logvenster toe aan het opgegeven 

bestand. 
 

 
 

Alle uploads/downloads op de achtergrond 
- Start standaard alle nieuwe bestandsoverdrachten op de achtergrond. 

 
Standaard de passieve modus gebruiken 
- Gebruikt altijd de passieve modus voor nieuwe verbindingen.  
- Dit is voornamelijk bedoeld om firewalls te passeren wanneer er geen verbindingen 

van buitenaf zijn toegestaan.  
- Wanneer een nieuwe verbinding wordt geconfigureerd, worden de passieve 

modusinstellingen automatisch als standaard voorgesteld. 
 

POORT-modus: alleen uit de reeks 
- Deze optie is handig als u uw firewall hebt geopend voor een beperkt aantal 

inkomende poort-verbindingen voor FTP-overdrachten, bijvoorbeeld wanneer de 
server de passieve modus niet ondersteunt.  

- U moet voor elke computer minstens 100 poorten gebruiken, beter 1000.  
- De poorten moeten zich bevinden in de reeks tussen 1024 en 65535. 
- Deze optie wordt ook gebruikt samen met de volgende optie (extern adres). 

 
POORT-modus: extern adres (IP/DNS/http) 
- Deze optie is alleen nodig voor routers die geen automatische ftp-ondersteuning 

bevatten.  
- Voor veel routers is deze optie dus niet nodig of zelfs contraproductief omdat de 

router zelf de conversie uitvoert van het lokale naar het externe IP-adres. 
- Als uw router de ftp-poortmodus niet rechtstreeks ondersteunt, moet u een poort-

forward op de router definiëren voor een poortbereik (bijvoorbeeld de poorten 
10000 tot 11000. Vervolgens moet u Total Commander informeren over deze 
doorgestuurde poorten met de bovenstaande optie "Gebruik alleen poorten met 
een beperkt bereik". 

- U kan één van de volgende opties opgeven als extern adres: 

…..

…..
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o Als u een statisch IP-adres van uw toegangsprovider heeft ontvangen, kan 
je dit rechtstreeks invoeren 

o Als u de DynDNS.org-service gebruikt, kan je hier uw DynDNS-naam 
invoeren 

o Als u toegang heeft tot een webserver, bijvoorbeeld bij uw 
internettoegangsprovider kan je een scriptbestand maken op de server dat 
uw eigen IP-adres rapporteert.  
Voer dan hier het adres van het scriptbestand in, bijvoorbeeld  
http://www.myservernaam.com/directory/scriptfile.php 

▪ Voorbeeldscript in php:  
<? Php print $ _SERVER ["REMOTE_ADDR"]; ?> 

 
Comprimeren gedurende overdracht (MODE Z) 
- Comprimeer bestanden "on the fly" tijdens hun overdracht als de server dit 

ondersteunt.  
- Dit maakt gebruik van een ZIP-compatibele compressiemethode. 

 
Niet op het LAN 
- Schakel MODE Z uit voor servers in hetzelfde subnet of gebruik een privéadres zoals 

192.168. *. *. 
- Deze optie is aanbevolen binnen een bedrijfsnetwerk waar het zippen van de 

gegevens veel langzamer zou zijn dan het ongecomprimeerd verzenden.  
- U moet dit ook uitschakelen als u een telewerker bent en toegang heeft tot uw 

bedrijfsnetwerk via een trage inbelverbinding. 
 

Overdracht hervatten bij uitblijven data gedurende: 
- Als er gedurende meer dan het opgegeven aantal seconden geen gegevens worden 

ontvangen, verbreekt Total Commander de verbinding, maakt opnieuw verbinding 
en hervat de overdracht. 
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Plug-ins 
 
Doel 
Wijzig de instellingen voor alle ondersteunde plug-in types. 
Meer info hierover is te vinden in de publicatie “Tips & Tricks voor Total Commander”. 
 

 
 
Plug-ins 

Knop: Nieuwe plug-ins downloaden van ghisler.com 
- Deze knop maakt verbinding met de pagina waar u plug-ins kan downloaden die 

door TC zijn getest. 
 

Knop: Plug-ins voor inpakken (WCX) 
- Hiermee kan je plug-ins van het type packer configureren. 
- Deze plug-ins worden gebruikt om specifieke bestandstypen uit te pakken, meestal 

archiefformaten.  
- Sommige packer-plug-ins ondersteunen ook de creatie van nieuwe archieven van 

het ondersteunde type en het aanpassen van bestaande archieven. 
- Voorbeelden hiervan zijn: 

o pack/unpack bzip2-archieven, een formaat dat vergelijkbaar is met de 
ingebouwde gzip. 

o Maak een lijst van bestanden in de geselecteerde mappen. Handig om 
catalogi van hele schijven te maken 
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o Maak een batchbestand aan voor alle geselecteerde bestanden, 
bijvoorbeeld voor het herhaaldelijk kopiëren van batches. 

 
Knop: Plug-ins voor bestandssystemen (WFX) 
- Hiermee kan je plug-ins voor het bestandssysteem configureren.  
- Bestandssysteemplug-ins worden gebruikt via de netwerkomgeving. 
- Ze hebben meestal toegang tot een bepaald deel van uw PC dat niet toegankelijk is 

via stationsletters, of tot één of ander systeem op afstand.  
- Voorbeelden hiervan zijn, plug-ins om toegang te krijgen tot: 

o een Windows CE- of PocketPC-apparaat dat op uw pc is aangesloten 
o externe webservers via HTTP, om een hele lijst met bestanden te 

downloaden 
o een mailserver 

 
Knop: Listerplug-ins (WLX) 
- Hiermee kan je lister-plug-ins configureren.  
- Listerplug-ins geven speciale bestandstypes weer in de ingebouwde lister en in het 

voorbeeldvenster (Ctrl+Q).  
- Voorbeelden hiervan zijn een plug-in voor het weergeven van: 

o DBF-databanken 
o PDF-bestanden (Adobe's draagbare documentformaat) 
o Broncode’s voor programmeertalen zoals  C, Pascal, Java… weergeven met 

syntaxis accentatie. 
 

Knop: Plug-ins voor inhoud (WDX) 
- Hiermee kan je content-plug-ins configureren. 
- Content plug-ins hebben verschillende doeleinden:  
- Het zoeken naar specifieke bestandseigenschappen en bestandsinhoud. 
- Het weergeven van deze eigenschappen in bestandslijsten met de mogelijkheid ze 

te gebruiken in de multi-rename tool. 
- Voorbeelden hiervan zijn: 

o Mp3 id-tags (artiest, titel, album enz.). 
o Digitale foto-informatie van JPEG-bestanden in EXIF-formaat (diafragma, 

belichtingstijd, gebruikte flitser, enz.). 
o Bestandskenmerken zoals de aanmaaktijd, het versienummer van het 

programma, enz. 
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Voorbeeldweergave 
 
Doel 
Hier passen we de instellingen van de voorbeeldweergave (ook thumbnails of miniaturen 
genoemd) aan. 
 

 
 
Voorbeeldweergave: algemeen 

Locatie van de database (leeg laten om caching uit te zetten) 
- Locatie van de voorbeeldweergave-database. De locatie leeg laten wanneer je geen 

caching wil gebruiken. 
- Deze locatie wordt in een  multi-gebruikersomgeving niet gedeeld met meerdere 

gebruikers. De database is slechts toegankelijk is voor 1 gebruiker tegelijk.  
- De default locatie van de database is: 

o Voor Windows 9x/ME: de Total Commander installatiemap 
o Voor Windows NT/2000/XP en hoger: 

C:\Users\<gebruiker>\AppData\Local\GHISLER\  
 

Knop: Standaard 
- Deze knop zet de locatie terug op de TC-standaard. 
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Voorbeeldweergave kopiëren/wissen met bestanden 
- Bij het kopiëren of verwijderen van bestanden zal Total Commander de 

voorbeeldweergave-database bijwerken als het gekopieerde/verwijderde bestand 
een bijbehorende voorbeeldweergave heeft. 

- Omdat dit op de achtergrond gebeurt, zal het de prestaties niet erg beïnvloeden. 
 

Aangepaste velden tonen onder voorbeeldweergave (bv. Grootte) 
- Hier kunnen extra regels tekst aangegeven worden die onder de bestandsnaam 

komen te staan (bijvoorbeeld: de bestandsgrootte). 
 

Knop: Toevoegen 
- Met deze knop krijgen we een overzicht van alle bruikbare velden. 
- Het dialoogvenster omvat zowel de standaard TC-velden als de velden uit 

toegevoegde content-plug-ins. 
- Voorbeeld: 

o Voor fotobestanden van een digitale camera kan de EXIF inhoud plug-in 
geïnstalleerd worden om opname details zoals sluitertijd, diafragma… te 
zien.  

 

    
Breedte x Hoogte 
- Hier geven we de afmetingen van de voorbeeldweergaven op in pixels.  
- Een veelvoud van 16 wordt aanbevolen omdat dat sneller verwerkt wordt.  
- Twee verschillende beeldformaten hebben voorkeur: 

o Vaak is een vierkant beeld van 96x96 of 128x128 de beste keuze 
o Wanneer de meeste beelden digitale foto’s zijn, dan heeft een verhouding 

zoals 4:3 (afhankelijk van de camera) de voorkeur. 
 

Knop: Velden per type 
- Hier kan bepaald worden welke bestandsinformatie getoond wordt voor de 

verschillende bestandstypes.  
- Voorbeelden: 

o Toon de EXIF gegevens voor JPEG bestanden, gebruik makend van de EXIF 
plug-in. 

o Toon de gebruikte codex voor films.  
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- Om dit te doen moet eerst het te gebruiken bestandsmasker gedefinieerd worden 
(bijvoorbeeld: *.jpg *.jpeg) en dan gekozen worden welke velden getoond 
worden.  

- Meerdere regels zijn mogelijk. 
 
Laden van voorbeeldweergave 

- Hier wordt vastgelegd hoe voorbeeldweergaven worden geladen.  
- De methodes worden in dezelfde volgorde gebruikt als aangegeven in dit 

onderdeel.  
- Voor iedere methode kan men bestandstypes specificeren, net zoals in de 

zoekfunctie, met meenemen of negeren. Alles na de verticale lijn | wordt 
beschouwd als NIET meenemen en dus negeren.  

- Voorbeelden 
o *.bmp *.gif *.jpg → Bitmap, Jpeg en Gif beelden 
o *.* | *.htm *.html  → Alles behalve html bestanden. 

 
Interne voorbeeldweergave van afbeeldingen 
- Met deze opties aan worden miniaturen geladen vanuit de EXIF-metagegevens die 

rechtstreeks in de afbeeldingen zijn opgeslagen.  
- Dit werkt zeer snel, maar de miniaturen kunnen vrij klein zijn bij afbeeldingen van 

oudere camera's (Bijvoorbeeld: 160x120 pixels). 
- Er is ondersteuning voor JPG en voor de volgende RAW-formaten: Canon CRW, CR2, 

CR3, Fuji RAF, Nikon NEF, Olympus ORF, Panasonic RW2, Pentax PEF, Sony ARW en 
Adobe digitale negatieven DNG. 

 
Laden via Listerplug-ins voor: 
- Deze methode berust op speciale lister-plug-ins die een nieuwe miniatuur extractie 

functie ondersteunen. Het kan zijn dat bestaande Lister-plug-ins moeten worden 
geüpdate om deze functie te kunnen gebruiken. 

 
Verkenner-methode (OLE2) gebruiken voor: 
- Deze methode gebruikt dezelfde functies als de Verkenner.  
- Helaas lijkt deze methode niet te werken met grote beelden onder oudere 

Windows-versies. Is dat bij u het geval dan kan je deze methode beter uitschakelen. 
 

Laden via Irfan-/Xnview voor: 
- Deze methode gebruikt een geïnstalleerde Irfanview of Xnview om de beelden te 

laden wanneer deze programma’s in TC geconfigureerd zijn als Lister filter. Het 
beeld wordt in zijn geheel geladen, doorgegeven aan Total Commander via het 
klembord en dan gereduceerd tot de miniatuur grootte.  

- Let op:  
o Deze methode wist dus de bestaande klembordinhoud wanneer beelden 

geladen worden! 
 

Platte-tekstvoorbeeldweergave voor: 
- Hierbij zullen de eerste paar regels tekst van de gespecificeerde bestanden getoond 

worden.  
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Voorbeeldweergavedatabase comprimeren 
- Hier worden de opties gezet om de thumbnail database te optimaliseren en niet 

langer gebruikte miniaturen te verwijderen. 
- Deze functie kan best van tijd tot tijd gebruikt te worden om schijfruimte te 

besparen en het tonen van miniaturen te versnellen. 
 

Voorbeeldweergave gewiste bestanden verwijderen 
- Als dit is aangevinkt worden voorbeeldweergaven van niet meer bestaande 

bestanden verwijderd.  
- Voorbeeldweergaven waarvan Total Commander de schijf niet kan benaderen 

(zoals ontoegankelijke netwerkschijven, USB’s of CD’s) worden niet verwijderd.  
- Er zijn afzonderlijke opties beschikbaar voor deze twee voorbeelden. 

 
Voorbeeldweergave niet-geplaatste CD’s verwijderen 
- Hiermee worden voorbeeldweergaven verwijderd van beelden op CD’s die niet 

meer in de drive zitten. 
 

Voorbeeldweergave ontoegankelijke schijven verwijderen (bv. USB) 
- Verwijder voorbeeldweergaven voor niet toegankelijke bestanden op 

netwerkschijven of USB sticks. 
 

Knop: Start!  
- Deze knop start het comprimeren en optimaliseren van de database. 
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Logbestand 
 
Doel 
Geef een bestand op met naam en opties om uitgevoerde bewerkingen in Total Commander 
vast te leggen in een tekstbestand, het zogenaamde logboekbestand. 
 

 
 
Logbestand voor bestandsbewerkingen 

Een logbestand maken 
- Vink aan om het logbestand actief te zetten. 
- Standaard wordt dit logbestand in de temp-directory geplaatst. Je kan dit vrij 

aanpassen. 
 
Handelingen vastleggen 

Kopiëren/Verplaatsen/Snelkoppelingen maken 
- Log deze uitgevoerde bewerkingen.  
- De optie omvat ook het hernoemen. 

 
Wissen 
- Log het wissen van bestanden. 

 
Directory’s maken/wissen 
- Log deze uitgevoerde bewerkingen op directory’s. 
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Inpakken/Uitpakken/Archiefbestanden testen 
Log bewerkingen op archiefbestanden. 
- De optie omvat ook bewerkingen met in/uitpak plug-ins.  
- Fouten bij het uitpakken van CAB-bestanden kunnen niet worden gelogd. 

 
Bestandssysteemplug-ins  
- Log alle bewerkingen uitgevoerd met bestandssysteemplug-ins. 
- Opmerking:  

o Logbestanden voor FTP worden afzonderlijk bijgehouden. Ga naar de FTP 
configuratiepagina om de FTP log opties te bepalen. 

 
Bewerkingsstatus 

- Hier kunnen we het type van bewerkingen opgeven dat moet worden opgeslagen in 
het logboek. 

Succesvolle bewerkingen vastleggen 
- Alle succesvolle bewerkingen worden opgeslagen in het logboek. 

 
Fouten vastleggen 
- Fouten vastgesteld bij het uitvoeren van bewerkingen worden opgeslagen. 

 
Overgeslagen bestanden vastleggen 
- Bestanden die bij bewerkingen worden overgeslagen; automatisch of door de keuze 

‘overslaan’ of ‘alles overslaan’ worden opgeslagen in het logboek. 
 
Logbestandswisseling 

Nooit (altijd in hetzelfde logbestand vastleggen) 
- Deze optie zet de rotatie van logbestanden uit. 

 
Elke dag middernacht 
- Bij de eerste schrijfactie na middernacht wordt het logbestand hernoemd van 

<logfilenaam>.<extensie> naar 

<logfilenaam>.<datum>.<extensie> en wordt er een nieuw logbestand 

aangemaakt. 
 

Wanneer het logbestand groter wordt dan 
- Als het logbestand groter wordt dan …. kBytes 
- Zodra het logbestand groter wordt dan de opgegeven waarde, wordt het bestand 

hernoemd naar <logfilenaam>.<volgnummer>.<extensie>. 

- Het eerste bestand krijgt het volgnummer 1. 
- Als er al een bestand bestaat met het volgnummer dan wordt een volgend nummer 

genomen. 
 

Maximaal …. Logbestandskopieën bewaren 
- Hiermee kan je het maximum aantal logbestanden opgeven dat bewaard wordt. 
- Wanneer het opgegeven aantal bereikt wordt, zal het oudste logbestand gewist 

worden. 
  

helpexplorer://@hash-id:TOTALCMD.HLP;main;1013842006/
helpexplorer://@hash-id:TOTALCMD.HLP;main;1013842006/
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Negeerlijst 
 
Doel 
Bepaal welke bestanden bij weergave en bestandsbewerkingen moeten genegeerd worden.  
Alleen bestanden in het normale bestandssysteem kunnen genegeerd worden. Bestanden 
op ftp-servers, binnen archieven, plug-ins of virtuele mappen zoals het bureaublad, kunnen 
niet worden genegeerd. 
 

 
 
Negeerlijst 

De volgende bestanden en directory’s negeren (niet tonen) 
- Dit is de primaire schakelaar om de optie aan of uit te zetten. 
- Tip: 

o Gebruik het interne commando cm_SwitchIgnoreList om de optie 

aan of uit te zetten via een knop, menu item of een bepaalde toets. 
 

Bestandslijst 
- De lijst van bestanden en mappen die je wenst te negeren.  
- De volgende soorten gegevens worden ondersteund: 

o Een volledig pad naar een bestand.  
▪ Voorbeeld:  c:\config.sys 

o Een relatief pad ten opzichte van de root van alle schijven.  
▪ Voorbeeld: \RECYCLER 
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o Een pad binnen de gebruikersmap.  
▪ Voorbeeld: %USERPROFILE%\AppData 
▪ Voorbeeld: %USERPROFILE%\Favorites 
▪ Opmerking: de map AppData moet altijd als eerste in de reeks 

voorkomen. 
o Een naam die verborgen wordt in alle paden.  

▪ Voorbeeld: descript.ion 
- Regels: 

o In alle drie de opties worden de jokertekens * en ? ondersteund 
(bijvoorbeeld:  *.br1). 

o Meerdere namen met jokertekens kunnen op 1 regel staan indien 
gescheiden door een spatie of een puntkomma (bijvoorbeeld: *.bak 
*.old). 

o Relatieve of absolute padnamen moeten elk op een aparte regel geplaatst 
worden. 

o Een naam, eindigend op een backslash, wordt gezien als een directory. 
- Let Op: 

o Wanneer een naam zowel spaties als jokertekens bevat, moet hij op de 
volgende manier tussen aanhalingstekens staan: \"System Volume*" 

of c:\pad\"lange naam*" 
 

Bewaren in:  
- Geef hier de locatie en de naam op waaronder de negeerlijst moet worden 

bewaard.  
- De standaardnaam is tcignore.txt. 
- Navigeren naar de locatie kan met de knop (>>) rechts van het invoerveld. 

 
Knop: Selectie met volledige padnaam toevoegen 
- Deze knop is alleen actief wanneer er bestanden geselecteerd zijn in het laatste 

actieve venster van Total Commander.  
- Met de knop kunnen deze geselecteerde bestanden/directory’s  met hun volledig 

pad toegevoegd worden aan de lijst. 
 

Knop: Selectie toevoegen 
- Deze knop is alleen actief wanneer er bestanden geselecteerd zijn in het laatste 

actieve venster van Total Commander.  
- Met de knop kunnen deze geselecteerde bestanden/directory's zonder pad 

toegevoegd worden aan de lijst, hetgeen betekent dat ze zullen verborgen worden 
in alle mappen. 
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Inpakken 
 
Doel 
Op deze pagina kan Total Commander voorbereid worden voor het gebruik met 
archiefprogramma’s (ARJ, LHA, RAR, UC2 en ACE). Archiveringsprogramma’s maken het 
mogelijk om bestanden in te pakken in een bestand dat veel kleiner is. Programma’s kunnen 
niet worden uitgevoerd in de ingepakte toestand, maar moeten eerst worden uitgepakt. 
Total Commander kan dit automatisch doen.  
De ZIP-inpakker wordt op een afzonderlijke pagina geconfigureerd. 
 

 
 
Inpakken 

Archieven als directory’s behandelen 
- Met deze optie aangevinkt kan men door dubbel te klikken op een archief de 

inhoud daarvan laten zien.  
- Je kan dan direct in het archief: kopiëren, wissen en bestanden bekijken. 
- Je kan ook bestanden aan het archiefbestand toevoegen met de normale Total 

Commander functies.  
- Wanneer deze optie niet geselecteerd is, zal Total Commander het programma 

starten dat met het archief verbonden is.  
- Indien er geen specifiek programma verbonden is dan zal het bestand door Total 

Commander zelf geopend worden. 
 

helpexplorer://@hash-id:TOTALCMD.HLP;main;1475842540/
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ARJ 
ARJ-inpakker 
- Voeg de naam en het pad in van de te gebruiken ARJ-in/uitpakker 
- Standaard is dit arj32.exe. 
- Navigeren naar de locatie van het programma kan met de knop (>>) rechts van het 

invoerveld. 
 

Interne ARJ-inpakker gebruiken wanneer mogelijk 
- Total Commander bevat een interne ARJ-uitpakker (unarj). Vink dit vakje aan om 

deze te gebruiken.  
- De interne uitpakker kan geen versleutelde bestanden openen. 

 
Lange bestandsnamen doorgeven aan ARJ (ARJ2.55 of hoger nodig) 
- Wanneer een externe ARJ-inpakker gebruikt wordt met als versie V2.55 of hoger, 

dan kan je deze optie aanvinken. 
- Wanneer je ze aanvinkt bij een lagere versie van het programma dan zal Total 

Commander een foutmelding geven bij de uitvoering van de bewerking. 
 
LHA 

LHA-inpakker 
- Voeg de naam en het pad in van de te gebruiken LHA-in/uitpakker 
- Standaard is dit lha32.exe. 
- Navigeren naar de locatie van het programma kan met de knop (>>) rechts van het 

invoerveld. 
- De extensie van de bestanden is .lzh. 

 
Interne LZH-inpakker gebruiken wanneer mogelijk 
- Total Commander bevat een interne LZH-uitpakker (unlzh). Vink dit vakje aan om 

deze te gebruiken.  
 
RAR 

RAR-inpakker 
- Voeg de naam en het pad in van de te gebruiken RAR-in/uitpakker 
- Standaard is dit rar.exe. 
- Navigeren naar de locatie van het programma kan met de knop (>>) rechts van het 

invoerveld. 
- De extensie van de bestanden is .rar. 

 
Interne RAR-inpakker gebruiken wanneer mogelijk 
- Gebruik de interne UnRAR.dll (bij 32-bit versie TC) of UnRAR64.dll (bij 64-bit versie 

TC). 
 
UC2 

UC2-inpakker 
- Voeg de naam en het pad in van de te gebruiken UC2-in/uitpakker 
- Standaard is dit uc.exe. 
- Navigeren naar de locatie van het programma kan met de knop (>>) rechts van het 

invoerveld. 
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- De extensie van de bestanden is .uc2. 
 
ACE 

ACE (>=2.04) 
- Voeg de naam en het pad in van de te gebruiken ACE-in/uitpakker 
- Standaard is dit winace.exe. 
- Navigeren naar de locatie van het programma kan met de knop (>>) rechts van het 

invoerveld. 
- De extensie van de bestanden is .ace. 

 
Interne ACE-inpakker gebruiken wanneer mogelijk 
- Gebruik de interne UnACEv2.dll (32-bit). 
- Momenteel is er nog geen 64-bits versie beschikbaar. 

 
TAR 

TAR-archieven maken voor Linux  of SunOS 
- Indien aangevinkt worden de TAR-archieven gemaakt voor Linux. 
- Indien niet aangevinkt worden de TAR-archieven gemaakt voor SunOS. 

 
Additionele inpakprogramma’s 

Inpakplug-ins 
Knop: Inpakplug-ins configureren 
- Hier kunnen nog meer in/uitpakkers worden toegevoegd.  
- Deze kan je vinden op www.ghisler.com 
- Voorbeeld: 

o Een in/uitpakker voor het bzip2- formaat.  
o Deze in/uitpakker kan alleen losse bestanden behandelen, maar is zeer 

efficiënt. 
 
 
  

http://www.ghisler.com/
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Zip-inpakken 
 
Doel 
Op deze pagina kan Total Commander voorbereid worden voor het gebruik met 
archiefprogramma’s voor ZIP.  
Archivering met ZIP maakt het mogelijk om bestanden in te pakken in een bestand dat veel 
kleiner is. Programma’s kunnen niet worden uitgevoerd in de ingepakte toestand, maar 
moeten eerst worden uitgepakt. Total Commander kan dit automatisch doen.  
 

 
 
ZIP 

ZIP-inpakker 
- Voeg de naam en het pad in van de te gebruiken ZIP-inpakker 
- Standaard is dit pkzip.exe. 
- Navigeren naar de locatie van het programma kan met de knop (>>) rechts van het 

invoerveld. 
 

Interne ZIP-inpakker gebruiken 
- Gebruik de ZIP inpakker die in Total Commander is ingebouwd.  
- Na het inpakken wordt het ZIP bestand automatisch gecontroleerd op fouten.  
- Dit proces kan worden afgebroken zonder dat de ZIP wordt gewist.  
- De controle kan ook geheel worden uitgeschakeld door VerifyZip=0 te zetten in 

de sectie [Packer] van wincmd.ini. 
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ZIP-NT 2.0.1 gebruiken 
- De gespecificeerde inpakker is Info-Zip for Windows NT 2.0.1 of later (ZIP-NT).  
- Zip 2.0.1 moet aangepast worden om in Total Commander te werken (anders 

worden bestanden met spaties in de naam niet ingepakt!).  
- Total Commander zal dit aanpassen automatisch doen, wanneer een oude 

onaangepaste versie van info-zip 2.0.1 wordt aangetroffen.  
- Je kan Zip-NT op het internet terugvinden op: ftp://ftp.uu.net/pub/archiving/zip/ . 
- Wanneer je een latere versie van ZIP-NT hebt dan is deze aanpassing niet meer 

nodig. In dit geval kan je een vinkje plaatsen bij deze optie maar het blijft raadzaam 
eerst een testarchief te maken met bestanden waar spaties in de naam voorkomen. 

 
ZIP-uitpakker 
- Voeg de naam en het pad in van de te gebruiken ZIP-uitpakker 
- Standaard is dit pkunzip.exe. 
- Navigeren naar de locatie van het programma kan met de knop (>>) rechts van het 

invoerveld. 
 

Altijd interne Unzip gebruiken (wanneer mogelijk) 
- Total Commander heeft een interne uitpakker geschreven door Info-ZIP. 
- Deze maakt uitpakken mogelijk zonder pkunzip. 
- Om hem te gebruiken moet het vakje worden aangevinkt. In dat geval wordt de 

interne uitpakker altijd gebruikt, behalve voor versleutelde bestanden. 
 
Interne ZIP-compressie (0-9) 

- De volgende opties zijn alleen voor de interne ZIP inpakker. 
- Hier kan de mate van compressie gekozen worden.  
- Dat loopt van 1 (snelste compressie) tot 9 (beste maar langzaamste compressie). 
- 0 (geen compressie) is ook mogelijk.  
- Omdat 9 erg langzaam is en maar een paar promille beter dan normale compressie 

(6), is deze laatste de standaard. 
 
Directory voor tijdelijke bestanden (interne ZIP) 

- Hier bepaal je waar de interne ZIP in/uitpakker de tijdelijke bestanden zal 
neerzetten. 

- Deze tijdelijke bestanden zijn alleen nodig wanneer gezipt wordt naar verwisselbare 
schijven. 

 
Standaard (voor ‘cd %TEMP% uit om de directory te tonen 
- Total Commander gebruikt de omgevingsvariabele TEMP die automatisch in 

Windows is gedefinieerd. 
 

Anders 
- Hier kan een andere directory ingevoerd worden, die Total Commander zal 

gebruiken in plaats van de normale temp directory.  
- De directory moet bestaan! 

 
 

ftp://ftp.uu.net/pub/archiving/zip/
helpexplorer://@hash-id:TOTALCMD.HLP;main;1823488243/
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Uitgebreide instellingen 
Gebruik korte 8.3-bestandsnamen 
- Voor bestanden met lange namen wordt alleen de korte dos-alias met 8 karakters 

voor de naam en 3 karakters voor de extensie in het ZIP-bestand geschreven.  
- Dit maakt het mogelijk een ZIP-bestand uit te pakken in een DOS modus. 

 
ZIP-datum=datum nieuwste bestand 
- Na het inpakken wordt de datum van het ZIP-bestand bepaald door het jongste 

bestand in het archief. 
 

Open partiële ZIP-archieven 
- Met deze optie aangevinkt kunnen slechts gedeeltelijk gedownloade ZIP-bestanden 

geopend worden, zelfs gedurende de download.  
- Daarmee kan dus gekeken worden naar de inhoud voordat de download helemaal 

klaar is. 
- Dit kan nuttig zijn voor zeer grote ZIP- bestanden. 

 
Bewaar beschadigde best. (CRC-fout) 
- Gebruikelijk worden bestanden met een CRC-fout automatisch gewist bij het 

uitpakken. 
- Wanneer de checksum fout is en het bestand bevat belangrijke gegevens, dan kan 

het reëel zijn om het mogelijk beschadigde bestand toch te behouden.  
- In ieder geval zal het bestand moeten onderzocht  worden. 

 
Uitrolmenu: Unicode namen inpakken 
- Hier bepaal je hoe er wordt omgegaan met tekens die buiten de normale tekenset 

vallen die door de originele ZIP-standaard wordt ondersteund. 
Elke keer vragen wanneer een Unicode naam wordt gevonden 
- Er wordt een dialoogvenster getoond waarin de gebruiker wordt gevraagd hoe 

TC de bestandsnamen moet opslaan. 
Unicode namen als UTF-8 opslaan  (Pkzip 4.5/Winzip 11.2 methode) 
- De Unicode-namen worden opgeslagen met behulp van de UTF-8-standaard.  
- Deze methode is niet compatibel met oudere ZIP-packers zoals de Windows 

Verkenner of oudere Total Commander-versies, maar het bestand kan nog 
steeds worden uitgepakt. De Unicode-tekens zullen echter als meerdere tekens 
met accenten verschijnen. 

Alles als UTF-8 opslaan wanneer er tenminste één Unicode tekens bevat 
- Als er minstens één Unicode-bestand wordt aangetroffen dan worden alle 

bestanden (ook met normale accenten of umlauten) als UTF-8 gecodeerd.  
- Als er echter alleen Engelse namen en karakters van dezelfde codepagina zijn 

dan worden deze gecodeerd met de oude compatibele methode. 
Alles als UTF-8 opslaan wanneer er tenminste één een niet-Engels teken bevat 
- Dit is hetzelfde als hierboven, maar alle namen met niet-Engelse tekens worden 

opgeslagen als UTF-8.  
- Deze methode is nuttig als u bestanden met accenten wil sturen naar iemand 

met een ander schrift, bijvoorbeeld van iemand met Latijnse (Engelse) karakters 
naar iemand met Cyrillische (Russische) karakters. 
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Unicode naam in extra veld opslaan (Info-Zip-methode) 
- Deze methode is nuttig als u bestanden naar iemand op een Unix/Linux 

systeem wilt sturen. 
- Info-zip slaat de Unicode naam op in een apart veld en raakt het originele 

naamveld niet aan.  
- Het voordeel is dat bestandsnamen met normale accenten nog steeds door 

oudere inpakkers kunnen worden uitgepakt. 
Alle namen met niet-Engelse tekens in extra veld opslaan 
- Dit is hetzelfde als hierboven, maar alle namen met niet-Engelse karakters 

krijgen dit extra veld.  
- Handig als u bestanden met accenten wil sturen naar iemand met een ander 

schrift, bijvoorbeeld van iemand met Latijnse (Engelse) karakters naar iemand 
met Cyrillische (Russische) karakters. 

Unicode-tekens opslaan als '? 
- Dit is de oude methode die Total Commander 7.0x en ouder gebruikt.  
- Bij het uitpakken worden de vraagtekens omgezet in underscores.  
- Deze methode is nuttig als de ingepakte namen slechts zeer weinig Unicode-

tekens bevatten en u het archief naar iemand wil sturen met een oude zip-
uitpakker die niet geschikt is voor Unicode. 

 
 
  



 

Handleiding Total Commander 67 Editie: TC_Opties - Rev002 – 06/2022 

    
 

Diversen 
 
 

 
 
Bevestiging vragen vóór 

- Dit wordt gebruik om te kiezen voor welk van de volgende vijf opties Total 
Commander een bevestigingsdialoog zal tonen.  

- Meer bevestigingen betekent veiliger werken, maar ook iets langzamer.  
- Je moet zelf bepalen hoeveel beveiliging nodig is.  
- Standaard is de maximumbeveiliging geselecteerd (alle vakjes aangevinkt). 

 
Wissen van niet-lege directory’s 
- Als deze optie is aangevinkt dan wordt er voor ieder niet lege directory gevraagd of 

deze werkelijk verwijderd moet worden, inclusief alle bestanden. 
 

Overschrijven van bestanden 
- Als deze optie is aangevinkt dan wordt er toestemming gevraagd om bestaande 

bestanden te overschrijven bij het kopiëren of hernoemen. 
 

Overschrijven/wissen van alleen-lezen-bestanden 
- Bij het hernoemen of overschrijven van alleen-lezen-bestanden (read-only) wordt er 

een tweede keer gevraagd of het bestand werkelijk gewist of overschreven mag 
worden.  
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- Dit is een extra beveiligingsonderdeel om waardevolle gegevens te behoeden.  
- Normaal gesproken moet deze optie NIET uitgeschakeld worden. 

 
Overschrijven/wissen van verborgen/systeem bestanden 
- Bij het hernoemen of overschrijven van verborgen- of systeembestanden wordt er 

een tweede keer gevraagd of het bestand werkelijk gewist of overschreven mag 
worden.  

- Dit behoed je voor het per ongeluk wissen van belangrijke systeembestanden die 
het operatingsystem nodig heeft (bijvoorbeeld ntldr, ntdetect.com, io.sys en 
msdos.sys…). 

 
Slepen (bestanden kopiëren met de muis)  
- Als deze optie niet aangevinkt is dan worden bij het kopiëren of verplaatsen met de 

muis de bestanden meteen gekopieerd, zonder dialoogvenster waarin een 
doeldirectory wordt gevraagd.  

 
Toetscombinaties herdefiniëren 

- Hier bepaal je het toevoegen van een interne functie aan een al in gebruik zijnde, of 
een vrije toetscombinatie, of het definiëren van een andere naam voor de 
opdrachtregel. 

 
Toets 
- Definieer hier een toetscombinatie. 
- De functie ondersteunt ook de Windows-toets als deze niet is toegewezen aan een 

systeembrede functie (zoals Win + E voor de Verkenner). 
- De vakjes Control+, Alt+, Shift+ en Win+ bepalen de basistoets. 
- In het afrolmenu aan de rechterkant kan je de bijbehorende toets selecteren door 

dubbelklikken. 
- Sleutelcodes uit de lijst die beginnen met OEM_ zijn afhankelijk van de huidige 

toetsenbordindeling (OEM = Original Equipment Manufacturer). De sleutelcode 
OEM_US [{  bijvoorbeeld wordt gemaakt door de sleutel met het label "[{" op een 
Amerikaans toetsenbord. 

- Houd er rekening mee dat sommige sneltoetsen zoals Ctrl + Letter niet opnieuw 
worden toegewezen terwijl de cursor zich op de opdrachtregel bevindt. 

- De knop met de neerwaartse pijl toont een lijst met momenteel gedefinieerde 
sneltoetsen. Kies er één om verder te bewerken. 

- Om een sneltoets te verwijderen, kies je deze en klik je vervolgens de knop met het 
vergrootglas. 

 
Alias 
- Geef hier eventueel een alias in (Bijvoorbeeld: “NP” voor het starten van Notepad 

vanaf de opdrachtregel. 
 

Opdracht 
- Voeg een interne functie toe aan een toetscombinatie/alias.  
- Klik op de knop met de het vergrootglas en kies een opdracht uit de weergegeven 

lijst. 
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- Om een toetscombinatie/alias weer vrij te maken kies je voor “Standaard 
commando (geen verandering)”.  

- Let Op:  
o Er wordt niet weergegeven of een toetscombinatie intern door Total 

Commander reeds gebruikt wordt of niet. Dit is doordat Total Commander 
intern een meer efficiënte manier gebruikt dan deze toewijzingsmethode. 

- De knop met het vinkje dient om de toetscombinatie/alias te herdefiniëren. 
 
Aangepaste geluiden 

- De optie maakt het mogelijk om WAV bestanden te laten horen aan het einde van 
bepaalde bewerkingen, zoals bijv. inpakken, kopiëren enz. 

 
Knop: Instellen  
- Deze knop opent dat deel van het Windows Configuratiescherm waar aangepaste 

geluiden kunnen worden gedefinieerd.  
- De Total Commander geluiden staan meestal aan het einde. 

 
Alleen afspelen bij lange bewerkingen 
- Als deze optie is aangevinkt dan kan Total Commander de geluiden alleen laten 

horen wanneer de corresponderende bewerking langer dan bepaalde tijd duurt. Op 
deze manier wordt men niet gestoord door een geluid voor ieder klein bestandje 
dat gekopieerd wordt, maar alleen wanneer het meer tijd in beslag neemt 
(bijvoorbeeld bij een download). 

 
> xx s  
- Hier wordt de gewenste minimumtijd gedefinieerd, in seconden. 
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BIJLAGE A – Interne viewer configureren 
 
Total Commander beschikt over een ingebouwde viewer voor het bekijken/beluisteren van 
tekst, foto’s, muziek en video. 
Vanaf V10 wordt de Microsoft Api ‘Direct Show’ gebruikt als interne mediaspeler wanneer 
de gebruiker geen andere standaard mediaspelen (zoals bijvoorbeeld VLC player) heeft 
vastgelegd in de Windows configuratie. 
Het configureren van deze interne mediaspeler gebeurt via de instellingen onder de sectie: 
Viewer/Editor met de knop: Interne viewer configureren. 
 

 
 
 
TAB: Algemeen 
 

 
 
 

Weergeven bij opstarten 
- Kies hier hoe de voorbeeldweergave wordt gestart wanneer [ F3 ] wordt gebruikt. 
- De drie mogelijkheden om een bestand te tonen zijn: als tekst, binair (met vaste 

breedte) of hexadecimaal.  
- Wanneer Autodetect is geselecteerd dan zal lister trachten zelf onderscheid maken 

tussen tekstbestanden en binaire bestanden. 
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Lettertype bij opstarten 
- Kies hier welke soort van lettertype er moet gebruikt worden bij de weergave. 
- De drie mogelijkheden zijn: ANSI (Windows), ASCII (DOS) of variabel lettertype 

(Windows, alleen tekst).  
- Wanneer Autodetect is geselecteerd dan probeert lister zelf onderscheid te maken 

tussen ANSI- en ASCII-tekst. 
 

Lettertype 
- Hier kan je een afwijkend lettertype kiezen voor de drie bovenstaanden  

lettertypeselecties. 
 

Waarschuwing 
- Bij het selecteren van een DOS-lettertype worden ook niet-DOS-lettertypen 

weergegeven vanwege een fout in het standaard dialoogvenster van Windows.  
- Lister werkt met meerdere lettertypefamilies van Windows NT, zodat u 

Cyrillische (Russische) en Oost-Europese teksten met het juiste lettertype kan 
bekijken. 

 
Vensterbreedte (tekens per regel) 
- Kies hier eventueel het aantal karakters dat gebruikt wordt per regel. 
- Dit kan voor zowel tekst- en binaire modus aangepast worden. 

  
Zoekresultaat 
- Hier bepaal je hoeveel regels tekst er vanaf de bovenste vensterrand wordt 

weergegeven. 
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TAB: Multimedia 
 

 
 

Multimediaweergave 
- Aan de hand van verschillende opties kan je hier bepalen hoe multimedia-inhoud 

wordt weergegeven. 
  

Plugins gebruiken of bitmaps als afbeelding tonen bij opstarten 
- Deze optie bepaald of afbeeldingen bij het opstarten moeten worden 

weergegeven als afbeeldingen of door gebruik te maken van een plug-in. 
 

Multimedia (AVI, WAV, ...) 
- Met deze optie aangevinkt kan Lister standaard geluids- en videobestanden 

laden en afspelen. 
 

RTF 
- Met deze optie aangevinkt worden RTF-bestanden (Rich Text Format) 

weergegeven met behulp van de RTF-besturing van Microsoft, die ook wordt 
gebruikt door Wordpad.  

- Afbeeldingen en andere ingesloten objecten worden NIET weergegeven. 
 

Irfan-/ Xnview gebruiken voor afbeeldingen anders dan BMP 
- Hier kan je bepalen dat de viewer Irfanview of Xnview moet gebruikt worden 

als filter om andere bestanden dan BMP weer te geven.  
- Deze optie heeft veel geheugen nodig voor grote afbeeldingsbestanden. 
- U kan Irfanview vinden via de website van Total Commander onder "Addons - 

Tools".  Je hebt minimaal versie 2.90 van Irfanview nodig. 
- Als alternatief kan ook je XNView 1.14 of later (www.xnview.com) gebruiken. 
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LS-plug-ins 
- Met deze knop kan je lister-plug-ins installeren of verwijderen.  
- De plug-ins worden aangeroepen in de volgorde waarin ze zijn vermeld in 

de installatielijst van de plug-ins.  
- Je kan de sorteervolgorde wijzigen met [ Shift ] + [ pijltoetsen ].  
- In de voorbeeldweergave kan je door alle geschikte plug-ins schakelen met 

de 
 [ 4 ] -toets. 

- Plug-ins zijn te vinden op www.ghisler.com. 
 

HTML als tekst met koppelingen tonen 
- Je kan zelf kiezen om html-bestanden weer te geven als geïnterpreteerde tekst 

met aanwezige links of als gewone HTML-broncode. 
 

Koppelingen in HTML tussen {} tonen 
- Hier kan je kiezen om accolades rond links weer te geven of niet. 

 
Gebruik voorbeeld-handlers van Verkenner 
- Deze optie schakelt de methode “Explorer Preview" in of uit.  
- Indien aan dan worden functies gebruikt die ook door de Verkenner worden 

gebruikt om miniaturen weer te geven. Deze maken het mogelijk om o.a. een 
grootte op te geven. 

 
Gebruik aanbieders van voorbeeldweergave 
- Hiermee kan je ook preview-handlers van derden gebruiken. 

 
Definieer de weergavemethode per bestandstype 
- Hiermee kan je de gewenste weergavemethoden afzonderlijk kiezen voor door 

de gebruiker gekozen bestandstypen.  
- Dit is vooral handig als er meerdere weergavemethoden zijn voor een bepaald 

bestandstype (bijvoorbeeld:  pictogrammen van programmabestanden 
weergeven of de structuur van programmabestanden weergeven).  

- Normaal gesproken wordt dit bepaald door de volgorde van de lister-plug-ins, 
maar deze functie biedt meer opties. 

- Als u 2 of meer weergavemethoden voor een extensie heeft gedefinieerd dan 
zal het meerdere keren drukken op [ 4 ] alleen via deze methoden veranderen.  

- Als u slechts één weergavemethode heeft gespecificeerd dan zal het openen 
van Lister met [ F3 ] deze methode gebruiken.  

- Als u meerdere keren op [ 4 ] drukt dan worden alle Lister-plug-ins gewijzigd als 
ze het bestandstype ondersteunen. 

 
Extra Irfanview / Xnview-bestandstypen 
- Extra bestandstypen die voor conversie aan Irfanview / Xnview moeten worden 

doorgegeven (Voorbeeld:  * .xyz * .abc). 
- Het is ook mogelijk om intern gedetecteerde typen ook niet toe te staan. Zo kan je 

bijvoorbeeld jpg-bestanden opnemen, maar tga- en tif-bestanden uitsluiten. 
(Voorbeeld: *.jpg | *.tga *.tif *.tiff). 

http://www.ghisler.com/
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Extra multimedia bestandstypen: 
- Extra bestandstypen die moeten worden geladen met de interne mediaspeler 

(Voorbeeld: * .mkv * .wmv). 
- Het is ook mogelijk om intern gedetecteerde typen uit te sluiten. Zo kan je 

bijvoorbeeld mkv- en wmv-bestanden opnemen, maar mp3- en mp4-bestanden niet 
toestaan. (Voorbeeld: *.mkv *.wmv | *.mp3 *.mp4). 
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TAB: Media Speler 
 

 
 

Interne mediaspeler 
- Deze reeks van opties dienen om het afspelen van video en audio via de interne 

mediaspeler te regelen. 
 

Gebruik standaard systeemfilters 
- Indien aangevinkt dan wordt de keuze van decoderingsfilters overgelaten aan 

Windows.  
- Helaas ondersteunen de systeemfilters van Windows slechts enkele formaten. 

 
Aanbevolen filters (LAV, ffdshow) 
- Als de LAV-video- en LAV-audiofilters zijn geïnstalleerd dan hebben deze de 

voorkeur.  
- Deze filters ondersteunen een groot aantal bestandsindelingen.  
- Als de LAV-filters niet beschikbaar zijn dan wordt in plaats daarvan naar de 

ffdshow-filters gezocht.  
- Zijn geen van beide aanwezig dan worden systeemfiltersvan Windows gebruikt.  
- De LAV- en ffdshow-filters en DirectVobSub kunnen ook zonder installatie 

worden gebruikt door ze respectievelijk naar de subdirectory filter32 of filter64 
te kopiëren. 

 
Oude video voor Windows Player 
- Gebruik de oude afspeelmethode van Total Commander 9.51 of ouder. 
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Door gebruiker gedefinieerd 
- Kies zelf uw favoriete afspeelfilters.  
- Als het laden van een bestand met deze filters mislukt dan worden automatisch 

de  systeemfilters gebruikt. 
 

Knop: Filters downloaden 
- Met deze knop open je een pagina op de website van Total Commander met 

een lijst van aanbevolen filters. 
 

Bronfilters Filters 
- Bronfilters worden gebruikt om mediabestanden te openen.  
- Aanbevolen zijn "LAV Filter Source" en "Haali Media Splitter".  
- Als alternatief kan hier een GRF-bestand dat gemaakt is met "Graphedit" of "Graph 

Studio" worden geselecteerd (filtergrafiek). 
 

Knop: Toevoegen  
- Deze geeft een lijst met beschikbare bronfilters weer.  

 
Belangrijk:  
- Als uitvoerfilter moet een filter worden gebruikt die afspelen zonder venster 

ondersteunt. 
 

Knop: Verwijderen  
- Verwijdert de geselecteerde filter of filtergrafiekbestand. 

 
Decoderfilters (audio / video) 
- Lijst met filters die Lister bij voorkeur zou moeten gebruiken.  
- Lister laadt deze filters in de filtergrafiek en roept vervolgens de functie op om het 

bestand weer te geven.  
- Windows controleert eerst of één of meer van de reeds geladen filters kunnen 

worden gebruikt. Is dit niet het geval, dan wordt in het systeem naar andere 
geschikte filters gezocht. 

 
Knop: Toevoegen  
- Deze geeft een lijst met beschikbare decoderfilters weer. 

 
Knop: Verwijderen  
- Verwijdert de geselecteerde filter. 
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