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Voorwoord, 
 
Het was 1993 toen ik mijn licentie voor Windows Commander aankocht.  Sindsdien is het programma 
nooit meer van mijn computers weggeweest. 
Komende uit het Dos tijdperk was ik reeds een gebruiker van het toenmalige ‘Norton Commander for 
Dos’ dat de onvolkomenheden van Microsoft moest oplossen door middel van een semi-grafische schil 
om op een vlotte manier aan bestandsbeheer te kunnen doen. 
Bij de introductie van Windows bleek al snel dat bestandsbeheer nog steeds een zwak punt was in het 
besturingssysteem.  Daar Windows Commander van in het prille begin alle sneltoetsen en commando’s 
van Norton Commander heeft overgenomen, was de keuze snel gemaakt. 
Door de jaren heen is het programma een steeds belangrijkere rol gaan innemen in mijn 
computerwereldje. 
Naast de basis, bestandsbeheer, is het ondertussen voor mij ook een vervanging van mijn bureaublad 
(dat ik nooit gebruik), mijn FTP-programma, enz… 
Als voorzitter van Flanders Computer Club vzw heb ik door mijn enthousiasme in de loop der jaren heel 
wat mensen op het TC-spoor gezet.  De gedetailleerde handleiding was hierbij voor velen  een grote 
hulp. Maar regelmatig kwamen er vragen die buiten het kader van de algemene handleiding vielen. Het 
is juist hiervoor dat deze Tips & Tricks het leven zag. 
Deze uitgave is geen afgewerkt geheel en wordt regelmatig bijgewerkt met nuttige informatie. Alle tips 

zijn dan ook steeds welkom op fvg.totcmd@gmail.com 

Ik hoop dat het ook weer voor velen een nuttig naslagwerk kan betekenen. 
 

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. 

mailto:fvg.totcmd@gmail.com
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1  Inleiding 
 
Total Commander, één van de meest complete en gebruiksvriendelijke filemanagers, is  
shareware en kan gedownload worden via Internet, ook in het Nederlands!  
Meer informatie betreffende de installatie en werking van het programma is te vinden in de 
publicatie “Handleiding Total Commander”. 
 
“Tips & Tricks voor Total Commander” is een publicatie die nooit volledig is. Regelmatig wordt 
ze aangevuld met nieuwe onderwerpen. Elk hoofdstuk behandelt een specifiek onderdeel. Om 
deze reden is de paginanummering ook per hoofdstuk. 
 
Nieuwe tips of interessante weetjes zijn steeds welkom via het e-mailadres: 
fvg.totcmd@gmail.com 
 
 
 

mailto:fvg.totcmd@gmail.com
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2  Total Commander: het programma 
 

2.1  Inleiding 
 
Heel wat specifieke instellingen kunnen onmiddellijk ingegeven worden via de instellingen van 
Total Commander.  Ga hiervoor in het programma naar het menu Configuratie en kies voor 
Opties.  
 
 

2.2  Tips & Tricks 
 

2.2.1  Algemeen tips & tricks 
 

2.2.1.1  Total Commander gebruiken in een USB-versie 
 
Het kan handig zijn om Total Commander op een USB-stick of -schijf te plaatsen. Zo kan je op 
verplaatsing ook gebruik maken van het programma zonder dat je het hoeft te installeren op 
de desbetreffende computer. 
Op de website van Total Commander kan je twee tooltjes vinden die deze klus klaren: 
 

• tc2usb tool, om een versie te maken voor gewone USB-sticks en -schijven 

• U3 install package, om een versie te maken voor de speciale U3-stick 
 
Door gebruik te maken van deze tools worden ook plug-ins en instellingen van uw 
geïnstalleerde versie meegenomen in de portable versie. 
Wanneer uw versie van Total Commander verwijzingen bevat naar externe programma’s dan 
zullen die verwijzingen in de USB-versie niet werken, omdat de desbetreffende programma’s 
niet beschikbaar zijn. 
 
Een U3-stick ziet eruit als een traditionele USB-stick. Als je hem in je computer steekt, zal die 
echter automatisch een programma van de stick uitvoeren: het 'launch'-programma. 
In het systeemvak (naast het klokje) staat dan een oranje U3-icoontje. 
Als je daarop klikt, krijg  je een startmenu met alle geïnstalleerde programma's op de stick te 
zien.  
De software is voorgeïnstalleerd. Het enige wat je moet doen is inpluggen. 
U3-sticks worden op dit ogenblik bijna niet meer gebruikt. 
 
Ook op gewone USB-stick of -schijf kan je gebruik maken van een 'launch'-programma. Total 

Commander ondersteunt het menusysteem PortableApps.com Launcher™.  Hiervoor is er op 
de website een speciaal stukje software beschikbaar om Total Commander aan de 
menustructuur van  PortableApps.com Launcher™  toe te voegen. 
 
 

2.2.1.2  Total commander altijd starten als administrator 
 
Je kan Total Commander automatisch starten met administratieve rechten. Deze instelling 
moet je wel binnen Windows aanpassen. 
Onderstaande werkwijze is gebaseerd op Windows 10 maar werkt op een soortgelijke manier 
in Windows 7 & 8. 
 
Werkwijze 

• Ga via de Windows Verkenner naar de installatiemap van Total Commander en 
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lokaliseer de bestanden TotalCmd.exe (= 32-bits versie) en TotalCmd64.exe (= 64-
bits versie) 

• Selecteer de versie(s) die jij gebruikt en roep het systeemmenu op met de 
rechtermuisknop → Kies: Eigenschappen 

• Ga naar het tabblad: Compatibiliteit 

• Kies onderaan voor: Instellingen voor alle gebruikers wijzigen 

• Kies op het nieuwe venster onderaan voor: Dit programma als administrator 
uitvoeren 

 

 
• Alle volgende vensters afsluiten met OK 

 
Je zou nog een stap verder kunnen gaan en voor Total Commander een zogenaamde 
‘Elevated Shortcut’ maken. Dit type van snelkoppeling heeft nog meer rechten dan 
bovenstaande. 
Je kan dit heel gemakkelijk met het tooltje Winaero Tweaker in de sectie Shortcuts. 
https://winaero.com/winaero-tweaker/ 
 
Manueel kan je het via de Windows Taakplanner. 
Meer informatie over deze laatste manier kan je vinden op: 
https://www.sevenforums.com/tutorials/11949-elevated-program-shortcut-without-uac-
prompt-create.html 
 
 

2.2.1.3  Websites starten vanuit Total Commander 
 
Je kan vanuit Total Commander rechtstreeks websites opstarten op verschillende manieren: 
 

• Door de website in te geven op de opdrachtregel 
 

 
 

• Door het aanmaken van een nieuwe knop in de knoppenbalk 
 

 
 

https://winaero.com/winaero-tweaker/
https://www.sevenforums.com/tutorials/11949-elevated-program-shortcut-without-uac-prompt-create.html
https://www.sevenforums.com/tutorials/11949-elevated-program-shortcut-without-uac-prompt-create.html
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• Door de website toe te voegen aan de directory favorieten 
 

 
 

 
 
 

• Door de website toe te voegen aan het menu Start 
 

 
 
 

2.2.1.4  Negeerlijsten gebruiken 
 
Je kan een negeerlijst opstellen waardoor specifieke bestanden en/of mappen niet worden 
weergegeven of gekopieerd. 
Een negeerlijst kan alleen bestanden bevatten die zich op de reële schijven bevinden.  
Bestanden in de cloud, op FTP-servers, op een NAS-systeem, in gecomprimeerde archieven, 
in plug-ins of virtuele mappen zoals het bureaublad kunnen niet worden genegeerd. 
 
Een negeerlijst maak je aan via het menu Configuratie → Opties → Negeerlijst 
 

 
 
Een negeerlijst activeer je door bovenaan het venster een vinkje te plaatsen bij De volgende 
bestanden en directory’s negeren.  
 
De lijst kan je nu manueel aanvullen. Hierbij zijn 3 mogelijke syntaxen beschikbaar: 

• Volledig pad naar een bestand.  

Voorbeeld: c:\config.sys 
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• Pad ten opzichte van de root van ALLE schijven.  

Voorbeeld: \RECYCLER 

• Naam die in alle paden verborgen zal zijn.  

Voorbeeld: descript.ion 

 
Opmerkingen: 
 

• De drie syntaxen ondersteunen ook de jokertekens * en ?. 

• Meerdere namen met jokertekens kunnen op 1 regel worden geplaatst gescheiden 
door een spatie of een puntkomma. 

Voorbeeld:  *.bak *.old 

• Als een naam zowel spaties als jokertekens bevat dan moet deze tussen dubbele 
aanhalingstekens worden geplaatst. 

Voorbeeld: \"Systeemvolume *" 

• Pad items moeten elk op een afzonderlijke regel worden gezet. 

• Wanneer een naam wordt beëindigd met een backslash dan wordt deze naam 
beschouwd als een map. 

  

 
 
Onderaan het venster staat de naam waaronder de negeerlijst zal worden opgeslagen. 
Standaard is dat  tcignore.txt 
 
De twee knoppen onderaan kunnen we enkel gebruiken wanneer er op het actieve venster 
mappen of bestanden geselecteerd zijn. 
De knop SELECTIE TOEVOEGEN voegt enkel de naam van de map of het bestand toe aan 
de lijst. 
De knop SELECTIE MET VOLLEDIGE PADNAAM TOEVOEGEN neemt ook het actieve pad 
over in de lijst. 
 
Opmerking: 
Het aan- en uitschakelen van de negeerlijst kan natuurlijk via het vinkje bovenaan het venster 
maar wanneer je dit regelmatig wil aan- en uitzetten dan kan je hiervoor ook een knop maken. 

Gebruik hiervoor de interne opdracht cm_SwitchIgnoreList. 

 
 

2.2.2  Tips en tricks betreffende de weergave 
 

2.2.2.1  Bestandsnamen weergeven zoals in de Windows Verkenner 
 
Standaard geeft Total Commander de bestandsnamen weer opgesplitst in 2 kolommen, één 
voor de naam en één voor de extensie. 

 
Wil je de standaard Windows weergave 
gebruiken in Total Commander dan kan dat ook.  
De kolom extensie blijft in dit geval leeg, maar 
kan nog wel gebruikt worden om de 
sorteervolgorde te bepalen.  
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Instelling 

• Via menu: Configuratie → Item: Opties 

• Sectie: Tabstops → Bestandsextensies tonen → na bestandsnaam: AAN 
 
 

2.2.2.2  Bestanden & mappen van vandaag in een andere kleur weergeven 
 
Een heel nuttige aanpassing aan de weergave van Total Commander is om bestanden en 
mappen die vandaag gemaakt of gewijzigd zijn in een andere kleur aan te geven. 
 

 
 
Je kan dit aanpassen door bij de kleuren een filter te plaatsen op de ouderdom. 
 
Werkwijze 

• Via menu: Configuratie → Item: Opties 

• Sectie: Kleuren → Knop: Kleuren definiëren per bestandstype 

• Op het venster “Kleuren definiëren per bestandstype” → Knop: Toevoegen 

• Op het venster “Specificeer bestandstype” → Knop: Definiëren 

• Op het venster “Selectie definiëren” → Tab: Geavanceerd 

• Optie: Niet ouder dan: waarde 0 ingeven en Opslaan kiezen 
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• Op het venster “Parameters bewaren” een sjabloonnaam ingeven (VB: Vandaag) 

• Twee maal bevestigen met OK 

• Op het venster “Kleur” de gewenste kleur kiezen en bevestigen met OK 
 

 
 

• Alle volgende vensters afsluiten met OK 

 
 
2.2.2.3  Gmail drive gebruiken 
 
Door een aanpassing van de inlogprocedure van Google is sinds 24/07/2015 onderstaand 
programma niet meer bruikbaar. We laten de tekst nog wel staan ter info en om de Total 
Commander mogelijkheid om een niveau boven de reële schijfletters weer te geven te 
illustreren. 
 

Uw webruimte bij Gmail kan u ook gebruiken als extra opslagruimte voor gegevens.  Om dit te doen 

dient u het programma GmailDrive te installeren. (http://www.viksoe.dk/code/gmail.htm). 

In de Windows Verkenner is deze extra drive dan ook terug te vinden. In Total Commander worden 

standaard enkel echte schrijven getoond en is uw Gdrive niet zichtbaar. 

Wil u deze drive ook gebruiken in Total Commander dan kan dit via een handig trucje. 

Normaal is de root van een schijf het hoogste niveau van weergave in de deelvensters van Total 

Commander. 

Door deze instelling te wijzigen kunnen we nog een extra niveau hoger gaan en krijgen we ook onze 

Gdrive te zien. 

     
 
Instelling 

- Via menu: Configuratie → Item: Opties 

- Sectie: Weergave → Bestandsweergave → Bovenliggende dir ook in de hoofddirectory van de 

schijf tonen: AAN  

 

http://www.viksoe.dk/code/gmail.htm
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2.2.2.4  GodMode gebruiken vanuit Total Commander 
 
Veel instellingen in Windows kunnen vanuit het Configuratiescherm (Win7,8) of vanuit de 
Instellingen (Win10) aangepast worden.  Maar naar bepaalde opties zal je je misschien een 
ongeluk zoeken, terwijl je van andere mogelijkheden misschien niet eens wist dat ze 
bestonden. 
GodMode zorgt voor een totaal overzicht van alle mogelijke functies en instellingen.  Die  
worden dan weergegeven in een map in de Verkenner waarbij je, net als met een gewone 
map, de weergave kan veranderen. De weergave is onderverdeeld in categorieën (zoals 
Apparaten en printers, Energiebeheer, Taakbalk en navigatie enzovoorts) zodat je alles 
eenvoudig kan terugvinden. Elke functie heeft trefwoorden meegekregen zodat je er 
gemakkelijk naar kan zoeken. 
Om GodMode in te schakelen maak je ergens op je computer een nieuwe map aan, en geef 
deze de naam: 
 

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 
 

Het map-icoontje verandert vervolgens in het icoontje van het Configuratiescherm.  

 
 
Let op: 
De inhoud van deze map is enkel zichtbaar in de Verkenner. 
 
GodMode in Total Commander 
Maak eerst bovenstaande map aan. In principe kan dat op gelijk welke locatie maar voor de 
duidelijkheid opteren wij voor C:\Windows. 
Je kan GodMode vanaf dan oproepen door een nieuwe knop aan te maken in één van de 
knoppenbalken of door een item te plaatsen in het Start-menu of de Directory-favorieten van 
Total Commander. 
 
Gebruik in beide gevallen volgende opties: 
Bij Opdracht zet je → explorer.exe 
Bij Parameters → "C:\Windows\GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}" 
 
Knoppenbalk 
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Opmerking 
Indien je een knop aanmaakt dan zijn er op internet afbeeldingen voor de knop beschikbaar 
(.ico bestanden). De afbeelding uit het voorbeeld is ook te verkrijgen door een aanvraag bij de 
uitgever. 
 
Startmenu 

 

 
 
 

2.2.2.5  Aangeklikte bestanden weergeven zoals in Windows 
 
Wanneer je in Total Commander een bestand aanklikt dan wordt er standaard een stippellijn 
rond de lijn geplaatst. Dit is niet altijd even duidelijk. 
 

 
 
Het is veel duidelijker om hier de weergavemethode van Windows te gebruiken. Hierbij wordt 
de lijn met een lichtblauwe overlay weergegeven. 
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Instelling 

• Via menu: Configuratie → Item: Opties 

• Sectie: Kleuren → Windows thema voor Cursor gebruiken 
 
Geldigheid 
Vanaf versie 9.0 
 
 

2.2.2.6  Datumnotatie in namen van mappen of  bestanden wijzigen 
 
Wanneer namen van mappen of bestanden beginnen met een datum die is weergegeven in 
de standaardnotatie van onze regio (VB: 18-01-2018) dan is het heel moeilijk om deze op 
datum te gaan sorteren. 
Mappen en bestanden op datum sorteren doe je door gebruik te maken van de 
computernotatie (ISO-norm 8601 – jaar-maand-dag). 
In Total Commander kan je de standaardnotatie omzetten naar een computernotatie door 
middel van Uitgebreid Hernoemen. 
Voor algemene informatie over deze functie verwijzen we naar de algemene handleiding van 
Total Commander. 
 
Syntax van het hernoemmasker 
 

[x1-x2]-[y1-y2]-[z1-z2]  of  [x1-x2][y1-y2][z1-z2]   
 
Waarbij: 

x1 Beginpositie van het jaartal 

x2 Aantal posities tot einde 

y1 Beginpositie van de maand 

y2 Aantal posities tot einde van de maand 

z1 Beginpositie van de dag 

z2 Aantal posities tot einde van de dag 

 
Voorbeeld 
 

05-12-2017 

Positie → 1234567891 

           0        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geldigheid 
Onbekend 
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2.2.2.7  Een kleur geven aan bestandstypes 
 
We kunnen perfect bepaalde bestandstypes (Voorbeeld: Docx-bestanden) weergeven in een 
zelf gekozen kleur. 
 
Werkwijze 

• Via menu: Configuratie → Item: Opties 

• Sectie: Kleuren → Knop: Kleuren definiëren per bestandstype 

• Op het venster “Kleuren definiëren per bestandstype” → Knop: Toevoegen 

• Op het venster “Specificeer bestandstype” → Knop: Definiëren 

• Op het venster “Selectie definiëren” bij “Zoeken naar” geven we het bestandstype in 
en klikken we op Opslaan 

 

 
 

• Op het venster “Parameters bewaren” geven we een naam aan onze selectie 

• Twee maal bevestigen met OK 

• Op het venster “Kleur” de gewenste kleur kiezen en bevestigen met OK 

• Alle volgende vensters afsluiten met OK 
 

 
 

2.2.2.8  Bestanden & mappen van vandaag weergeven met een knop 
 
Als vervolg op het aanmaken van een filter zoals besproken in paragraaf 2.2.2.2 kunnen we 
nu ervoor zorgen dat enkel deze bestanden worden weergegeven door gebruik te maken van 
een knop, het startmenu of de directoryfavorieten. 
Deze werkwijze kunnen we toepassen op alle aangemaakte filters. 
In deze paragraaf werken we met de filter Vandaag uit paragraaf 2.2.2.2. 
 
Werkwijze 

• We openen het dialoogvenster voor het uitvoeren van opdrachten: 
o Voor knoppen via menu: Configuratie → Item: Werkbalk aanpassen 
o Voor het startmenu via menu: Start → Item: Startmenu aanpassen → 

Toevoegen 
o Voor directoryfavorieten via menu: Opdracht → Item: Directoryfavorieten 

→ Configuratie (of via [CTRL] + [D] of [*] in de kolommenhoofding  

• We gebruiken de opdracht: CD >[naam filter]  
o Let op de syntax: CD zonder spatie+> is een Dos commando! 
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• Parameters en werkdirectory moeten niet ingevuld worden. 
 
Wanneer het een knop betreft moet je ook nog een pictogram opgeven dat wordt weergegeven 
op de menubalk. Je kan hiervoor kiezen uit één van de standaardpictogrammen die in 
Windows aanwezig zijn (gebruik hiervoor het bestand: 

C:\WINDOWS\system32\imageres.dll) of een gepast pictogram downloaden van 

internet. Een goede site hiervoor is: http://www.iconarchive.com. 
 

 
 

Opmerking 
Om terug naar de normale weergave te gaan gebruik je [CTRL] + [F10] , menu Weergave → 

Alle bestanden of maak je een extra knop met als intern commando cm_SrcAllFiles. 
 
 

2.2.2.9  Extra pictogrammenbibliotheken gebruiken 
 
Bij de installatie van het programma heb je de keuze uit twee standaard bibliotheken. 
Ben je niet helemaal tevreden met het aanbod uit deze bibliotheken dan kan je zelf gemakkelijk 
extra bibliotheken installeren. 
Op TotalCmd.net (https://totalcmd.net/directory/iconpack.html) kan je kiezen uit bijna 40 extra 
sets. 
In de meeste gevallen zijn ze te integreren doormiddel van een extra item in de configuration-
sectie van wincmd.ini (IconLib=… en DriveLib=…) maar dat is geen vaste regel maar is 
afhankelijk van de maker. 
Het is dus noodzakelijk steeds de installatiewerkwijze na te kijken en goed te volgen. 
 

 
Voorbeeld: FlatFile icons V1.0.0 

 

 
 

http://www.iconarchive.com/
https://totalcmd.net/directory/iconpack.html
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2.2.2.10  Negeerlijst aan-/uitzetten met een knop 
 
In de instellingen van Total Commander kunnen we in de groep Negeerlijst een lijst 
samenstellen met patronen die door Total Commander niet moeten worden weergegeven in 
de vensters. 
In onderstaand voorbeeld enkele bestanden die in diverse mappen voorkomen maar meestal 
weinig nut hebben. 
 

 
 
We kunnen deze lijst eenvoudig aan- en uitzetten met het intern commando 
cm_SwitchIgnoreList. 

Door dit commando aan een knop te koppelen kunnen we deze omwisseling heel snel 
uitvoeren. 
 

 
 
Let wel op: Bij het afsluiten van Total Commander wordt de laatste toestand opgeslagen in 
wincmd.ini. Bij een nieuwe start van het programma blijft dus de laatste toestand, aan of uit, 
behouden. 
 
 

2.2.2.11  Waarom sommige bestandsnamen in het Engels worden weergegeven 
 
Wanneer je in de Windows ‘Verkenner’ bijvoorbeeld naar de systeemschijf kijkt, dan zie je daar 
bijvoorbeeld de map ‘Gebruikers’ staan. In Total Commander staat er echter ‘Users’. Waarom? 
Alle namen van mappen staan fysiek in het Engels op je harde schijf. In Windows zorgt de 
gebruikte landcode er voor dat deze namen vertaald worden wanneer je de ‘Verkenner’ 
gebruikt. 
Total Commander geeft de werkelijke bestandnamen weer omdat vertalen van deze interne 
bestandsnamen niet mogelijk is. 
 

 

2.2.2.12  Bestandsoverzicht weergeven zoals in een Excel-tabel 
 
In Excel kan je de rijen van een tabel zo weergeven dat om de andere regel er een 
kleurwisseling is. Zonder twijfel bevorderd dit de overzichtelijkheid. 
In Total Commander kan je dit ook door de tweede achtergrondkleur iets donkerder te maken. 
Dit doe je via het menu Configuratie → Opties. 
Onder het item Kleuren kan je nu bij de kleur Achtergrond 2 door middel van de twee groter-
dan-tekens een kleine aanpassing maken. 
Wanneer je de standaard achtergonden van Total Commander gebruik is bijvoorbeeld de 
RGB-kleur 233,233,233 heel geschikt. 
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2.2.3  Tips & tricks betreffende afdrukken 
 

2.2.3.1  Zoekresultaten afdrukken 
 
Na het uitvoeren van de opdracht “Zoeken” geeft het programma een venster met daarin de 
resultaten van de zoekopdracht. 
Wanneer we deze resultaten willen afdrukken (naar printer of naar pdf) dan gaan we als volgt 
te werk: 

• Klik onderaan rechts van het resultaatsvenster op de knop Bestandslijst 
o De lijst wordt weergegeven in het actieve venster van Total Commander. 

• Selecteer nu heel de weergave met [ CTRL ] + [ A ] 

• Ga dan naar het menu Bestand en kies Afdrukken en daarna Bestandslijst 
 
 

2.2.3.2  Inhoud van cloud- of NAS-bestanden afdrukken 
 
Wanneer je een afdruk wil bekomen van de bestanden die opgeslagen zijn bij één van je 
clouddiensten of op je thuis-NAS dan lukt dat niet met de gewone zoekopdracht van Total 
Commander. Het is echter wel mogelijk via een intern commando. Met 

cm_SaveSelectionToFile worden de bestandsnamen opgeslagen in een tekstbestand. 

Met cm_SaveDetailsToFile worden naast de bestandsnamen ook de detailgegevens 

bewaard. 

 
SaveDetailsToFile 

SaveSelectionToFile 
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Beide commando’s kan je gemakkelijk aan een knop koppelen of gebruiken via het menu Start 
of via de directory-favorieten. 
 

 
 
De gegevens van de tekstbestanden kan je perfect importeren in Excel om verder te bewerken. 
 
Opmerking 
De packer-plugin DiskDir doet hetzelfde maar niet voor cloud- of NAS-mappen die geopend 
werden via de WebDav- of Cloud-plugin. 
 
 

2.2.4  Tips & tricks betreffende knoppenbalken, startmenu en favorieten 
 

2.2.4.1  Gebruik van variabele parameters 
 
Wanneer we een nieuwe knop aan een werkbalk toevoegen, dan kunnen we samen met het 
op te starten programma ook bepaalde parameters meegeven. 
Heel dikwijls zijn deze parameters vaste waarden. 
In de handleiding van Total Commander hebben we ook gezien dat door ingave van een 
vraagteken in het parameterveld er een venster komt om manueel een parameter in te geven. 
 

 
 
Total Commander voorziet ook nog een aantal speciale parameters 
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• %P  
zorgt ervoor dat het bron-pad in de opdrachtregel geplaatst wordt (inclusief een 
backslash (\) aan het einde. 

• %N  
plaatst de bestandsnaam, die nu onder de cursor staat, in de opdrachtregel.  

• %T  
voegt het huidige pad toe. Nuttig in het bijzonder voor inpak programma’s. 

• %M  
plaatst de huidige bestandsnaam van de doelmap in de opdrachtregel. 

• %O  
plaatst de huidige bestandsnaam zonder extensie in de opdrachtregel.  

• %E  
plaatst de huidige extensie (zonder voorafgaande punt) in de opdrachtregel. 

• %S  
de namen van alle geselecteerde bestanden worden ingevoegd in de opdrachtregel. 
Namen die spaties bevatten worden omgeven door dubbele aanhalingstekens. Hou 
rekening met de maximale lengte van de opdrachtregel (32767 tekens). 

• %S10  
de eerste 10 namen (max) van de geselecteerde bestanden worden in de 
opdrachtregel ingevoegd.  
Hiermee wordt het aantal in te voegen bestanden, dat aan het programma wordt 
overgedragen, beperkt.  
Je kan eventueel een ander aantal ingeven (VB: %S5). 

 
Opmerkingen  
%+hoofdletters → voegt de lange namen in. 
%+kleine letters → voegt de DOS alias namen (8.3) of paden (…˜) in. 
 
Door het plaatsen van %P, %p, %T of %t direct voor %S of %s, wordt de padnaam samen met 
de bestandsnaam voor elk bestand ingevoegd. 
Voorbeeld: %P%S voegt de lange pad en bestandsnaam in, voor alle geselecteerde 
bestanden. 
 
%% voegt het procent teken in. 
 
%L, %l, %F, %f, %D, %d kunnen ieder een lijst maken in de TEMP directory met daarin de 
bestandsnamen van de geselecteerde bestanden en subdirectory’s.  Daarna wordt de naam 
van die bestandslijst aan de opdrachtregel toegevoegd. De lijst wordt automatisch gewist 
wanneer het opgeroepen programma weer sluit.  
 
 
 
Er kunnen 6 types bestandslijsten worden gemaakt: 
%L Lange bestandsnamen, inclusief het complete pad, bijv.: c:\Program Files\Long  
 name.exe 
%l (kleine letter l) Korte bestandsnamen inclusief het complete pad,  

bijv.: C:\PROGRA~1\LONGNA~1.EXE 
%F Lange bestandsnamen zonder pad, bijv.: Long name.exe 
%f Korte bestandsnamen zonder pad, bijv.: LONGNA~1.EXE 
%D Korte bestandsnamen, inclusief het complete pad, met gebruik van de DOS karakters  
 voor de accenten. 
%d Korte bestandsnamen zonder pad, met gebruik van de DOS karakters voor de  
 accenten. 



 

Total Commander – Tips & Tricks - 2/16 - Editie: TC_T&T – Rev004 – 03/2023 
 

 

 
 

2.2.4.2  Rechtstreeks WebDav Cloud- en/of NAS-schijven openen 
 
Zoals te lezen is in hoofdstuk 4.2.1 zijn heel wat cloud-schijven beschikbaar in Total 
Commander via het WebDav-protocol. Ook heel wat NAS-systemen ondersteunen dit 
protocol en zijn dus ook rechtstreeks in Total Commander weer te geven. 
We kunnen hiervoor een knop aanmaken op één van de knoppenbalken of een item toevoegen 
aan de ‘Directory favorieten’ of het menu ‘Start’. 
 
In de drie gevallen gebruiken we als opdracht het dos-commando CD en als parameter 
\\\WebDav eventueel gevolgd door de naam van de cloud- of NAS-schijf.   
Indien we de naam niet opgeven dan krijgen we een overzicht te zien van onze cloud- of nas-
schijven.  
Indien de naam wel wordt opgegeven dan wordt er automatisch een verbinding tot stand 
gebracht. 
 

 
 
 

2.2.4.3  Rechtstreeks URL-connecties openen 
 
Bestaande FTP-verbindingen kunnen we natuurlijk opstarten door via het menu Netwerk → 
Verbinding maken… (toetscombinatie: CTRL+F)  naar het overzicht te gaan en vervolgens 
de gewenste FTP-connectie te kiezen. 
Maar het kan ook sneller via een knop op één van de knoppenbalken of via een item bij de 
‘Directory Favorieten’ of het ‘Startmenu’, alhoewel deze laatste twee in mijn ogen minder 
geschikt zijn. 
Om een FTP-verbinding te maken gebruiken we het commando FTPOPEN gevolgd door de 
naam van de verbinding. Als extra kan ook nog een bestemmingsmap opgegeven worden, 
maar dit werkt enkel wanneer het veld ‘Dir op host’ niet gebruikt is bij de originele configuratie 
van de verbinding. 
 
 
Syntax 

FTPOPEN <pad naar verbinding>|<naam verbinding> 

FTPOPEN <pad naar verbinding>|<naam verbinding>|*/<map op host> 

 

<pad naar verbinding> →  Elke groep binnen het pad wordt gescheiden door een  

verticaal streepje 
 
Voorbeeld 

FTPOPEN FVG|TCdocuWeb - Telenet|*/TcdocuWeb 
 



 

Total Commander – Tips & Tricks - 2/17 - Editie: TC_T&T – Rev004 – 03/2023 
 

 

FVG     groepsnaam in de lijst van FTP-verbindingen 

TCdocuWeb - Telenet  naam van de verbinding 

TcdocuWeb   map op de FTP-server die geopend wordt 

             
 

 
 

2.2.4.4  Deelvenster kiezen bij aanmaak van directoryfavorieten 
 
Bij de aanmaak van directoryfavorieten kan je zelf bepalen waar de gekozen map zal 
weergegeven worden: in het actieve deelvenster, in het niet actieve deelvenster of in allebei. 
Je kan dit bepalen door het pad naar de map op een andere plaatst te vermelden. 
 

 
 

Wanneer je het pad op    na het commande CD opgeeft dan wordt de map geopend in 
het actieve venster. 
 

Wanneer je het pad op   plaatst dan wordt de map geopend op het niet-actieve venster. 
 
Plaatst je het pad op allebei de lijnen dan wordt de map op beide deelvenster geopend. 
 
 

2.2.5  Tips & tricks betreffende bewerkingen 
 

2.2.5.1  Mappenstructuur kopiëren zonder bestanden 
 
We kunnen de kopie-opdracht ook gebruik om enkel maar de mappenstructuur over te 
brengen. De overgebrachte mappenstructuur omvat alle geselecteerde mappen inclusief hun 
submappen.   
We gebruiken hiervoor de standaard bewerking Kopiëren die we via een trucje om de tuin 
leiden.  
We zullen namelijk gebruik maken van de optie Alleen bestanden van dit type waarbij we 
laten zoeken naar een totaal onbestaand type.  
 

 
 
Selecteer eerst alle mappen die je wil overbrengen, vul het onbekende bestandtype in en voer 
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de bewerking uit. 
Als gevolg hiervan wordt er geen enkel bestand mee gekopieerd. 
 
 

2.2.5.2  Instellingen Multi-Rename Tool opslaan en aan een knop koppelen 
 
We weten dat we instellingen die gemaakt hebben in deze tool gemakkelijk kunnen bewaren 
met [ F2 ]. Zodra de vooraf ingestelde instellingen een naam hebben (in ons voorbeeld ‘test’ 
kunnen we ze gewoon terug oproepen door opnieuw [ F2 ] te gebruiken en de naam te 
selecteren. 
 
Willen we nu een  knop definiëren die de Multi-Rename Tool voor ons opent met onze vooraf 
ingestelde instellingen dan gebruiken we hiervoor de interne opdracht MULTIRENAME gevold 
door de naam van onze instellingen. 
Het pictogrammenbestand en de tooltip is vrij te kiezen. 
 
 

 
 
Opmerking 
Wil je de Multi-Rename Tool standaard altijd met jouw instellingen openen dan moet je een 
extra lijn toevoegen aan de sectie [Configuration] van wincmd.ini. 
In ons voorbeeld zou dat worden: MultiRenameLoadSettings = test 

 
 

2.2.5.3  Altijd in de achtergrond kopiëren en verplaatsen 
 
Het is verstandig om kopieer- of verplaatsacties standaard in de achtergrond uit te voeren. Dit 
gaat veel sneller dan wanneer je verschillende opdrachten tegelijkertijd laat lopen. 
Wanneer je [ F2 ] gebruikt op het kopieer- of verplaatsvenster gebruikt dan zet je de opdracht 
ook individueel op de achtergrond, maar al deze opdrachten worden tegelijkertijd uitgevoerd, 
hetgeen voor vertraging zorgt. 
Het is veel beter om alle kopieer- of verplaatsactie ik een wachtrij (queue) te plaatsen. Op die 
manier wordt alles netjes na elkaar uitgevoerd. 
Je kan dit realiseren door een aanpassing in wincmd.ini (zie hfst 3.2.1.4). 
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3  WinCmd.ini 
 

3.1  Inleiding 
 
In het bestand WinCmd.ini worden alle instellingen en historiekgegevens van Total 
Commander opgeslagen. 
Wincmd.ini zal dan ook meestal automatisch aangepast worden via de diverse dialoogvensters 
van het programma. 
Een aantal instellingen kan echter alleen maar gewijzigd worden in het ini-bestand zelf, omdat 
ze niet bedoeld zijn voor de standaard eindgebruiker, of omdat ze dienen om een specifiek 
systeemprobleem op te lossen. 
 
Total Commander kent nog een tweede ini-bestand: wcx_ftp.ini.  Hierin worden alle 
instellingen voor de FTP-cliënts opgeslagen. 
Het is ook mogelijk dat bepaalde plug-ins een specifiek ini-bestand aanmaken. 
 
De plaats van de ini-bestanden wordt vastgelegd op het ogenblik van de installatie van het 
programma.  Deze locatie wordt dan opgeslagen in het Windows registry. Dit is trouwens het 
enige gegeven waarvoor Total Commander een Windows bestand gebruikt.  
Wanneer de registrysleutel ontbreekt wordt de Windows-map als default locatie gebruikt. 
Wanneer het ini-bestand zelf ontbreekt dan zal het programma er automatisch één aanmaken. 
 
Voor de 32-bits versie van Total Commander is er een tooltje beschikbaar om deze locatie op 
een later tijdstip te wijzigen. Het tooltje inireloc.exe is te vinden op de website van Total 
Commander (www.ghisler.com)  in de Addons-sectie onder Other Useful Addons. 
 
Voor de 64-bits versie van Total Commander moet de gebruiker de aanpassing manueel 
uitvoeren via de registry-editor RegEdit. 
 

 
 
 
Bij het opstarten van Total Commander kan bovendien door middel van de parameters van de 
commandoregel bepaald worden dat er alternatieve ini-bestanden moeten gebruikt worden. 
Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om met meerdere sets van ini-bestanden voor 
verschillende sessies te werken. 
 

totalcmd.exe [/i=name.ini] [/f=ftpname.ini] 
 
 
 
 

http://www.ghisler.com/
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Wanneer Wincmd.ini zich in dezelfde map bevindt als het programma dan wordt er bij het 
opstarten gezocht naar de aanwezigheid van de sleutel UseIniInProgramDir. 
De waarde van deze sleutel is gelijk aan de som van de volgende mogelijkheden: 

• 1: Gebruik wincmd.ini in de programmamap wanneer er geen andere locatie bepaald 
is via register of parameters 

• 2: Gebruik wcx_ftp.ini in de programmamap wanneer er geen andere locatie bepaald 
is via register of parameters 

• 4: Negeer de register instellingen (maar niet de opdrachtregel  parameters) 
 
 

3.1.1  Wincmd.ini openen 
 
Wincmd.ini is een gewoon tekstbestand en kan dus geopend worden met elke teksteditor. De 
locatie van het bestand op jouw systeem is afhankelijk van de keuze die je gemaakt hebt 
tijdens het installeren van Total Commander. 
 

 
 
 Wil je de locatie na de installatie toch nog wijzigen dan is hiervoor een handige tool 
beschikbaar: Total Commander Ini Relocate. Je kan deze downloaden via onderstaande link: 
https://totalcmd.net/plugring/inireloc.html 
 
Het is ook mogelijk om de ini-bestanden van 
Total Commander te wijzigen via het programma 
zelf: menu Configuratie → 
Instellingenbestanden direct wijzigen…. 
In dit geval kan je zelf de editor niet kiezen en 
worden de verschillende ini-bestanden na elkaar 
geopend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://totalcmd.net/plugring/inireloc.html
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3.1.2  Syntax van Wincmd.ini 
 
Het bestand maakt gebruik van secties en sleutels en kan desgewenst aangepast worden door 
middel van een gewone teksteditor. 
 
Secties worden aangegeven door vierkante haken. 
Sleutels worden van hun waarde gescheiden door een  
gelijkheidsteken. 
 
 
 
 
 
Een volledige lijst van alle secties en sleutels is te vinden in het helpbestand van het 
programma (via menu: Help → Index of met de toets [ F1 ] ) onder hoofdstuk 4b. 
 
 

3.2  Tips & Tricks 
 

3.2.1  Algemeen – Sectie [Configuration] 
 

3.2.1.1  Zichtbaarheid van schijfletters 
 
Je kan in Total Commander bepalen welke schijfletters er getoond worden. Op deze manier 
kan je bepaalde schijven voor de gebruiker verbergen.  Denken we bijvoorbeeld aan een back-
upschijf met images. 
 
Syntaxis 

Allowed=<schijfletters>  waarbij \ staat voor netwerkbeheer 

 
Voorbeeld 

Allowed=CDEG\ 
 
Geldigheid 
Vanaf versie 6.0 
 
 

3.2.1.2  Historiek van ingave 
 
Bij bepaalde opdrachten wordt er door Total Commander een historiek bijgehouden van uw 
keuzes. Het programma zal standaard de laatste 20 ingaves bewaren. 
We kunnen dit aantal tot maximum 500 uitbreiden indien gewenst. 
 
Syntaxis 

MaxItemsInComboBox=<aantal> 

Voorbeeld 

MaxItemsInComboBox =20 

 
Geldigheid 
Vanaf versie 8.50 (32&64bits) 
 
 

[configuration] 

language=WCMD_DUT.DLL 
StartupScreen=0 

FirstLang=0 
Version=20 

FirstTime=0 
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3.2.1.3  Bestandsextensies niet mee selecteren 
 
Bij kopiëren en verplaatsen kan je met [ SHIFT ] + [ F5 ]  (kopiëren) of [ SHIFT ] + [ F6 ]  
(verplaatsen) de bestandsnaam selecteren. Wanneer je de toetscombinatie een tweede keer 
gebruikt, dan wordt de extensie niet mee geselecteerd. 
 

   
 
Wil je dat de extensie standaard nooit wordt mee geselecteerd dan kan je dit aanpassen. De 
werkwijze wordt dan omgekeerd (1°maal = geen extensie – 2°maal = met extensie). 
 
Syntaxis 

RenameSelOnlyName=<0 of 1> 

 

0 → standaardwaarde = uit 

1 → aan 

 
Geldigheid 
Vanaf versie 8.50 (32&64bits) 
 
 

3.2.1.4  Altijd kopiëren in achtergrond 
 
Bij kopiëren en verplaatsen kan de knop  [ ACHTERGROND ] de actie naar de achtergrond 
verplaatsen. Met [ F2 ] verplaats je de actie ook naar de achtergrond maar maak je daarbij 
gebruik van een wachtrij. Dit wil zeggen dat je nieuwe acties kan toevoegen. Alles wordt dan 
in FIFO-volgorde (first-in/first-out) uitgevoerd. 
Je kan er ook voor zorgen dat de actie standaard altijd in de achtergrond wordt uitgevoerd. 
 
Syntaxis 

AlwaysCopyInBackground=<0, 1 of 2> 

 

0 → standaardwaarde 

1 → altijd uitvoeren op de achtergrond 

2 → altijd uitvoeren op de achtergrond via de wachtrij 

 
Geldigheid 
Vanaf versie <4.01 (16&32bits) 
 
 

3.2.1.5  Standaardnaam voor een nieuw tekstbestand 
 
Wanneer je een nieuw tekstdocument wil maken met [ SHIFT ] + [ F4 ]  en je staat met je 
cursor op een bestand dan zal Total Commander standaard de naam van het onderliggende 
bestand voorstellen. Maar wanneer je met de cursor op een directory staat dan wordt er geen 
naam voorgesteld voor het nieuwe tekstdocument. 
Via het ini-bestand kan je ook voor deze gevallen een standaardnaam vastleggen. 
 
Syntaxis 

EditNewName=<naam> 

 



 

Total Commander – Tips & Tricks - 3/5 - Editie: TC_T&T – Rev004 – 03/2023 
 

 

Voorbeeld 

EditNewName=Tekst 
 
Geldigheid 
Vanaf versie 9.00 (32&64bits) 
 
 

3.2.1.6  Oude iconen blijven gebruiken 
 
Vanaf versie 9.00 gebruikt Total Commander standaard de icoontjes van Windows in plaats 
van zijn eigen icoontjes. Dit kan bij sommige gebruikers enige verwarring teweeg brengen. Zo 
had je bijvoorbeeld een verschillend icoontje voor een USB-harddisk en een USB-stick. 
Windows kent dit onderscheid niet. 
Via het ini-bestand kan je ervoor kiezen om toch de icoontjes van vorige TC-versies te blijven 
gebruiken. 
Let wel op: wanneer je hiervoor kiest is het niet meer mogelijk om icoontjes aan tabbladen toe 
te wijzen. 
 
Syntaxis 

OldDriveIcons=<0,1,2> 

 

0 → standaardwaarde = icoontjes uit Explorer 

1 → icoontjes van TC V6.5x 

2 → icoontjes van TC V7.x & V8.x 

 
Voorbeeld 

OldDriveIcons=2 

 
Geldigheid 
Vanaf versie 9.00 (32&64bits) 
 
 

3.2.1.7  Update-controles ook op Bèta-versies uitvoeren 
 
Total Commander gaat enkel controleren op updates als de gebruiker dit heeft aangegeven 
via het menu Help. Hierbij wordt standaard niet getest op nieuwe bèta-versies. Vanaf versie 
9.12 is het echter mogelijk om aan te geven dat ook nieuwe bèta-versies moeten gemeld 
worden. 
 
Syntaxis 

AutoUpdateCheckBeta=<0,1> 

 
Dit item is NIET standaard aanwezig maar moet door de gebruiker aangemaakt worden. 
 

0 → geen controle op bèta-updates 

1 → wel controle op bèta-updates 

 
Voorbeeld 

AutoUpdateCheckBeta=1 

 
Geldigheid 
Vanaf versie 9.12 (32&64bits) 
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3.2.1.8  Persoonlijke tekst toevoegen aan de titelbalk 
 
Standaard geeft Total Commander in de titelbalk volgende gegevens weer: de naam van de 
huidige Windows gebruiker, het ̂ -teken indien opgestart als administrator, naam en versie van 
het programma en naam van de geregistreerde gebruiker. 
 

 
 
We kunnen de titelbalk uitbreiden door een eigen tekst,  zoals bijvoorbeeld een bedrijfsnaam, 
toe te voegen. 
 
Syntaxis 

TitleExtraText=<*tekst,-tekst,$tekst> 

 
Dit item is NIET standaard aanwezig maar moet door de gebruiker aangemaakt worden. 
 

*tekst → de gebruikersnaam vooraan wordt vervangen door de tekst. 

-tekst → de gebruikersnaam vooraan wordt vervangen door de tekst maar er wordt  

    geen volgnummer weergegeven wanneer er meerdere instanties van  
    Total Commander worden opgestart. 

$tekst → de gebruikersnaam vooraan wordt niet weergegeven. De opgegeven tekst  

    wordt achteraan weergeven. 
 
Voorbeeld 

TitleExtraText=*GK5works 

 

 
 
Geldigheid 
Vanaf versie 9.12 (32&64bits) 
 
 

3.2.1.9  Bestand onder cursor markeren op inactief venster 
 
Wanneer één van de deelvensters de focus verliest en dus inactief wordt dan is het niet meer 
zichtbaar welk bestand op dat inactieve venster onder de cursor stond op het moment van de 
vensterwisseling. 
Via het ini-bestand kunnen we aangeven welke map of bestand er op het inactieve venster 
onder de cursor stond bij de vensterwisseling. 
 
Syntaxis 

InactiveFocus=<0,1,$nnnnnnn> 

 
Dit item is NIET standaard aanwezig maar moet door de gebruiker aangemaakt worden. 
 

0 → geen indicatie (default) 

1 → omkadering met een stippellijn in de defaultkleur 

$ → zelf gekozen omkadering en kleur 
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Een zelfgekozen omkadering en kleur gebruikt de syntaxis $nnnnnnn waarbij: 

• Het dollarteken is vast 

• Het eerste cijfer kan een 1, 2 of 3 zijn 
o 1 → Streepjeslijn 
o 2 → Streepjes-puntjeslijn 
o 3 → Volle lijn 

• De zes laatste cijfers geven de RGB-waarde van de gewenste kleur 
 
Voorbeeld 

InactiveFocus=1 

 
 

InactiveFocus=$300000FF 

 
 

Geldigheid 
Vanaf versie 8.0 (32&64bits) 
 
 

3.2.2  Inpakken (comprimeren) – Sectie [Packer] 
 

3.2.2.1  Onthouden van het ingegeven paswoord 
 
Wanneer je versleutelde bestanden wil maken dan kan Total Commander het ingegeven 
paswoord onthouden. Hiervoor dien je een vinkje te zetten in het bevestigingsvenster van het 
paswoord. 
Het paswoord blijft dan in het geheugen tot het programma geminimaliseerd wordt, de 
computer in slaap gaat of de schermbeveiliging actief wordt. 
Van deze standaard kan worden afgeweken via het ini-bestand.  
 
Syntaxis 

KeepPackerPassword=<keuze> 

 

<keuze>=0 → standaardwaarde 

<keuze>=1 → keuze wordt ook onthouden wanneer het programma geminimaliseerd wordt 

<keuze>=2 → keuze wordt ook onthouden wanneer de schermbeveiliging actief wordt 

<keuze>=3 → som van keuze 1 + 2 

 
 
Voorbeeld 

KeepPackerPassword=1 

 
Geldigheid 
Vanaf versie 8.50 (32&64bits) 
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3.2.3  Bevestigingen – Sectie [Confirmation] 
 

3.2.3.1  Geen bevestiging bij synchronisatie 
 
Standaard wordt er bij het 
synchroniseren een bevestiging 
gevraagd om bestanden te 
overschrijven.  
Van deze standaard kan worden 
afgeweken via het ini-bestand.  
 
 
 
 
 
 
Syntaxis 

SyncConfirmOverwrite=<keuze> 

 

<keuze>=0 → er wordt standaard GEEN bevestiging gevraagd 

<keuze>=1 → standaardwaarde 

 
Voorbeeld 

SyncConfirmOverwrite=0 

 
Geldigheid 
Vanaf versie 9.00 (32&64bits) 
 
 

3.2.9  Diverse 
 

3.2.9.1  De secties [Shortcut] en [Shortcutwin] 
 
Deze twee secties houden verband met het definiëren van sneltoetsen. 
Standaard zijn ze niet in wincmd.ini aanwezig tenzij je reeds sneltoetsen hebt aangemaakt via 
de instellingen van Total Commander onder de groep Diverse. 
Bij het koppelen van bepaalde cm_-acties kan het noodzakelijk zijn om Total Commander terug 
op te starten. 
 
Syntaxis 

<controletoetsen>+<karaktertoets>=<commando> 

 
Controletoetsen: - C voor CTRL 
   - A voor ALT 
   - S voor SHIFT  
Karaktertoets:  Alle toetsen behalve bovenstaande 
Commando:  - Total Commander sleutelwoord (cm_....) 

- Dos-Commando 
- Uitvoerbaar bestand 
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3.2.9.1a - Volledig pad naar klembord kopiëren 
 
Het kan in een aantal gevallen handig zijn om het volledige pad naar een bestand op het 
klembord te kopiëren om het daarna in één of andere tekst, batch, commandoregel enz. te 
gebruiken. 
Je kan dit perfect doen door een extra knop aan te maken in de knoppenbalk. 
Maar het is ook heel handig om gewoon een extra sneltoets te definiëren waarmee de kopie 
gemaakt wordt. Analoog aan de standaard Windows sneltoets [ CTRL ] + [ C ] zullen we ons 
nieuw commando in het voorbeeld vastleggen als [ CTRL ] + [ ALT ] + [ C ]. 
 
Voorbeeld 

[Shortcuts] 

CA+C=cm_CopyFullNamesToClip 

 

 
 
Geldigheid 
Vanaf versie (Onbekend) 
 
 
3.2.9.1b - Systeem- en verborgen bestanden weergeven of verbergen 
 
Standaard worden systeem- en verborgen bestanden niet weergegeven in Total Commander. 
Via de instellingen kan je hier definitief van afwijken. 
 

 
 
Wanneer je computer door meerdere mensen gebruikt wordt en omdat het hier toch om 
Windows gevoelige en belangrijke bestanden gaat is het soms niet aangewezen om deze 
bestanden altijd te tonen. 
 
Voorbeelden 

Voorbeeld: Commando vastleggen als [ CTRL ] + [ H ]. 

[Shortcuts] 

C+H=cm_SwitchHidSys 

 

Voorbeeld: Commando vastleggen als [ CTRL ] + [ ALT  ] + [ SHIFT ] + [ F2 ]. 

[Shortcuts] 

CAS+F2=cm_SwitchHidSys 

 

Voorbeeld: Commando vastleggen als [ WIN ] + [ F2 ]. 

[Shortcutswin] 

F2=cm_SwitchHidSys 
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Voorbeeld: Commando vastleggen als [ CTRL ] + [ WIN ] + [ F2 ]. 

[Shortcutswin] 

C+F2=cm_SwitchHidSys 

 
Geldigheid 
Vanaf versie (Onbekend) 
 
 

3.2.9.2  De sectie [Colors] 
 
3.2.9.2a - Kleur van de actieve tab wijzigen 
 
Wanneer je gebruik maakt van verschillende tabs dan is het handig wanneer je onmiddellijk  
visueel kan vaststellen welke tab er actief is. We kunnen dit door de achtergrondkleur van de 
actieve tab aan te passen. 
 

 
 
Wanneer je via de instellingen (groep: Kleuren) nog geen wijzigen aan kleuren hebt gemaakt 
dan is deze sectie nog niet aanwezig en moet je ze zelf even aanmaken.  
Verder gebruiken we een nieuwe sleutel: ActiveTabColor om deze instelling te activeren. 
 
Syntaxis 

ActiveTabColor=<RGB-waarde van de gewenste kleur> 

 
Opmerking 
De achtergrondkleur van de actieve tab kan ook 
aangepast worden met het tooltje Configuration Editor 
dat een onderdeel is van de set Ultra TC Editors 6.42 of 
hoger. 
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4  Plug-Ins 
 

4.1  Inleiding 
 
Plug-ins zijn uitbreidingen op de basisversie van Total Commander die door anderen dan de 
auteur van het programma (Christian Ghisler) geschreven zijn. Plug-ins hebben tot doel de 
mogelijkheden en de functionaliteit van het programma te vergroten. 
Plug-ins zijn te vinden op de website van Total Commander (www.ghisler.com)  in de Addons-

sectie  maar ook op http://www.totalcmd.net. 
 

Total Commander bestaat zowel in een 32-bit als in een 64-bit versie. Wat betreft functionaliteit 
van het programma is er in principe geen verschil.  
Bij de plug-ins is het wel even opletten: 
De 32-bit Total Commander versie werkt alleen met 32-bit plug-ins. 
De 64-bit Total Commander versie werkt alleen met 64-bit plug-ins. 
 
Let Op: 
Niet alle plug-ins zijn beschikbaar in 64-bit. 
 

 

4.1.1  Soorten plug-ins 
 
De plug-ins voor Total Commander worden onderverdeeld in 4 types. 
 
 

4.1.1.1  Archiverings plug-ins 
 
Dit type plug-in wordt gebruikt om speciale bestandstypes in- en/of uit te pakken.  In de meeste 
gevallen betreft het hier meer exotische archiefformaten. Op bovenstaande websites zijn ze 
terug te vinden onder de naam Packer plug-ins.  
Deze plug-ins hebben de bestandsextensie WCX (32-bits) of WCX64 (64-bits). 
WFX staat voor WindowsCommander Compression eXtension. (Windows Commander is de oude 

naam van Total Commander). 
 
Voorbeelden van Packer plug-ins 

• In- of uitpakken van bzip2 archieven, een formaat vergelijkbaar met de ingebouwde 
gzip. 

• Een bestandslijst te maken van de geselecteerde directories. Nuttig om een catalogus 
te maken van volledige schijven. 

• Een batchbestand maken om op alle geselecteerde bestanden een kopieeractie uit te 
voeren. 

 
 

4.1.1.2  Bestandssysteem plug-ins 
 
Bestandssysteem plug-ins worden altijd gebruikt via de knop  [ Netwerkomgeving ]. Meestal 
verschaffen ze toegang tot delen van een pc die niet via een schijfletter bereikt kunnen worden. 
Soms ook tot bepaalde externe systemen. Op bovenstaande websites zijn ze terug te vinden 
onder de naam File System plug-ins.  
Deze plug-ins hebben de bestandsextensie WFX (32-bits) of WFX64 (64-bits). 
WFX staat voor WindowsCommander File eXtension. (Windows Commander is de oude naam van 

Total Commander). 

http://www.ghisler.com/
http://www.totalcmd.net/
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Voorbeelden van File System  plug-ins 

• Toegang tot een Windows CE- of Pocketpc-apparaat dat aan uw computer gekoppeld 
is. 

• Toegang tot externe Webservers via http om bijvoorbeeld een hele lijst van bestanden 
te downloaden. 

• Toegang tot een mail server. 
 
 

4.1.1.3  Lijst plug-ins 
 
Lijst plug-ins dienen om speciale bestandstypes weer te geven in de ingebouwde ‘Lister’ via [ 
F3 ] of de knop [ F3 Bekijken ] onderaan het venster en in het voorbeeldvenster via 
[ CTRL ] + [ Q ]. Op bovenstaande websites zijn ze terug te vinden onder de naam Lister plug-
ins.  
Deze plug-ins hebben de bestandsextensie WLX (32-bits) of WLX64 (64-bits). 
WLX staat voor WindowsCommander Lister eXtension. (Windows Commander is de oude naam van 

Total Commander). 
 
Voorbeelden van Lister plug-ins 

• Weergeven van .dbf databases (MS Access). 

• Weergeven van .pdf bestanden (Adobe Portable document Format). 

• Weergeven van broncodes van programmeertalen met syntaxis-kleurweergave (Vb: C, 
Pascal, Java). 

 
 

4.1.1.4  Inhoud plug-ins 
 
Inhoud plug-ins worden gebruikt voor verschillende doeleinden die allen te maken hebben met 
de weergave van informatie aangaande de eigenschappen en inhoud van bestanden. We 
gebruiken deze plug-ins via de menu-optie Aangepaste Kolommen. Op bovenstaande 
websites zijn ze terug te vinden onder de naam Content plug-ins.  
Deze plug-ins hebben de bestandsextensie WDX (32-bits) of WDX64 (64-bits). 
WDX staat voor WindowsCommander Data eXtension. (Windows Commander is de oude naam van 

Total Commander). 
 
Voorbeelden van Content plug-ins 

• Weergave van mp3 id-labels (Artiest, Titel, Album enz.) 

• Weergave van digitale foto-informatie uit JPEG bestanden met EXIF formaat 
(lensopening, belichtingstijd, werd de flits gebruikt enz.) 

• Weergave van bepaalde bestandsattributen zoals datum en tijd van het maken van een 
bestand, programma versie nummers enz. 

 
 

4.1.2  Plug-ins installeren 
 
De meeste recente plug-ins kunnen automatisch geïnstalleerd worden door te dubbelklikken 
op het zipbestand waarin ze zijn verpakt. Er wordt gevraagd waar de plug-in moet worden 
neergezet en Total Commander doet de rest. 
Het is aan te raden hiervoor een extra map te voorzien. 

Bijvoorbeeld: …\Totalcmd\Plugins 

Voor het geval je een plug-in manueel wil installeren, is er ook steeds een ‘readme’ bestand 
aanwezig met de nodige instructies. 
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Normaal verloopt zo een manuele installatie als volgt: 

• Pak eerst de plug-in uit naar de map …\Totalcmd\Plugins. 

• Voeg vervolgens de plug-in toe aan Total Commander via het menu Configuratie → 
Opties → Plug-Ins 

• Hier klik je op de knop van het plug-in-type dat je wil installeren. 
 

 
 
 

4.1.3  Total Commander Plug-ins manager 
 
Alexey Torgashin schreef in 2004 het programma Plug-Ins Manager waarmee de gebruiker 
op een eenvoudige manier plug-ins kon installeren. 
Zoals in de vorige paragraaf vermeld worden alle nieuwe plug-ins automatisch door Total 
Commander geïnstalleerd, maar ooit was het anders. 
Het programma Plug-Ins Manager (laatste versie V2.2.8 – 2013) kan echter nog steeds 
gebruikt worden met de huidige versies van Total Commander. 
 
Het programma is een externe module beheerder met volgende mogelijkheden: 

• Lijstweergave van alle plug-ins. 

• Toevoegen en verwijderen van plug-in modules. 

• Activeren en de-activeren van plug-in modules. 

• Configureren van plug-in modules . 

• Starten of herstarten van Total Commander. 
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4.2  Nuttige plug-ins 
 

4.2.1  WebDAV 
 
WebDAV is eigenlijk een uitbreiding is van het http-protocol.  
De afkorting staat voor Web-based Distributed Authoring and Versioning, wat vrij vertaald 
neerkomt op webgebaseerd en verdeeld auteurschap met versiebeheer. Distributed authoring 
verwijst naar user-generated content. Letterlijk betekent dit gebruiker-gegenereerde inhoud. 
Het betreft dus informatie die door gebruikers vanaf een medium wordt aangeleverd. Met deze 
informatie wordt het medium (aan)gevuld en kunnen andere gebruikers deze informatie zien 
en gebruiken. De website Wikipedia is hier een goed voorbeeld van. 
Verschillende clouddiensten ondersteunen eveneens het WebDAV-protocol om gegevens uit 
te wisselen tussen de Cloud en uw computer (en vice versa). 
 
Total Commander heeft hiervoor een plug-in ter beschikking onder de groep ‘File System Plug-
ins’. 
 
 

4.2.1.1  Werking 

Na installatie is WebDAV terug te vinden onder de schijfknop: Netwerk.  
 

 
Van zodra we deze map openen kunnen volgende handelingen uitgevoerd worden: 

• F7:  Aanmaken van een nieuwe verbinding 

• F8/Del: Wissen van een bestaande verbinding 

• Enter:  Starten van een verbinding 

• Alt+Enter  Wijzigen van de instellingen van een verbinding 
Alle instellingen worden opgeslagen in een ini-bestand met de naam: tcwebdav.ini 
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In Total Commander kan je een knop aanmaken in de knoppenbalk, het menu Start en de 
directoryfavorieten met de opdracht: CD en parameter: \\\WebDAV. 
 

 
 
 

4.2.1.2  Aanmaken van een nieuwe verbinding 
 
Druk op [ F7 ] om het aanmaken te starten en geef de verbinding een naam. 
 

 
 
Op het scherm met de instellingen geef je verplicht de DAV-server, je gebruikersnaam en je 
paswoord van de clouddienst op. 
 

 
 
Als extra instelling vink je best het vakje bij “Use ‘/’….” aan en zet je de proxy settings op ‘No 
proxy’. 
Na het klikken op [ OK ] wordt er nu een extra map weergegeven met de door jou gekozen 
naam. 
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4.2.1.3  Verbinding starten. 
 
Om een verbinding te maken met je clouddienst selecteer je de juiste map en druk je 
vervolgens op [ Enter ].  
De verbinding wordt gemaakt op dezelfde manier als bij een FTP-verbinding. Meer hierover in 
de algemene handleiding. 
Van zodra de verbinding gemaakt is kan je alle standaard bewerkingen van Total Commander 
uitvoeren. 
 
Opmerking 
WebDav verbindingen kunnen ook gemaakt worden door middel van een knop, de favorieten 
of een menu-item. Zie hiervoor hoofdstuk 2.2.4.2. 

 
 
4.2.1.4  Verbinding verbreken 
 
De verbinding verbreken doe je op dezelfde manier als bij een FTP-verbinding door middel 
van de knop [ Verbreken ] . Meer hierover in de algemene Handleiding. 
 

 
 
 
4.2.1.5  Gekende clouddiensten die WebDAV ondersteunen 
 
Box 

• URL: https://www.box.com/ 

• Opslagruimte: 50GB (na goedkeuring) 

• DAV-server: https://dav.box.com/dav 

• Speciale instellingen: Secure server aanzetten 
 
4Shared 

• URL: http://www.4shared.com 

• Opslagruimte: 15GB 

• DAV-server: https://webdav.4shared.com/ 

• Speciale instellingen: geen 
 
Stack 
URL: https://www.transip.nl/ 

• Opslagruimte: 1TB !!! 
o Enkel na uitnodiging van henzelf. Je moet je hiervoor registreren via het 

controlepaneel. Daarna is het wachten. Soms heb je reeds een cloudbox na 
enkele dagen, soms pas na enkele maanden. Hou wel je mail in de gaten want 
wanneer je aanvaard wordt heb je maar een week de tijd om te bevestigen. 

• DAV-server: is persoonlijk en kan je terugvinden bij de instellingen van je account 

• Speciale instellingen: geen 
 
Zie ook: http://www.free-online-backup-services.com/features/webdav.html 
 

Getest met versie 2.9 onder TC 9.12 

 

 

https://www.box.com/
https://dav.box.com/dav
http://www.4shared.com/
https://webdav.4shared.com/
https://www.transip.nl/
http://www.free-online-backup-services.com/features/webdav.html
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4.2.2  RandomWDX 
 
RandomWDX is een inhoud-plugin voor het genereren van willekeurige (random) getallen met 
een vaste lengte. 
Deze kunnen gebruikt worden om een lijst van bestanden te bekomen (Bijvoorbeeld mp3-
bestanden) in een willekeurige volgorde. 
De plug-in is vooral nuttig bij gebruik binnen de multi-rename functie van Total Commander. 
 
De plug-in is te vinden op de website van de maker: 
http://randomwdx.codedevlab.com/ 
 
 

4.2.2.1  Plug-in velden 
 

• Number 
Genereert een willekeurig aantal van 64 tekens. 

 

• HEX 
Genereert een willekeurig getal in hexadecimaal formaat (hex), 64 tekens lang. 

 

• String 
Genereert een willekeurige tekenreeks van 64 tekens lang. 

 

• Number_FromName 
Genereert een pseudo-willekeurig getal van 64 tekens op basis van de bestandsnaam. 
Elke bestandsnaam komt overeen met één nummer, dit verkleint de kans op dubbele 
bestandsnamen. 

 

• HEX_FromName 
Genereert een pseudo-willekeurig getal in hexadecimaal formaat (hex) uit een 
bestandsnaam, 64 tekens groot. Elke bestandsnaam komt overeen met één nummer, 
waardoor de kans op dubbele bestandsnamen wordt verkleind. 

 

• String_FromName 
Genereert een pseudo-willekeurige tekenreeks van 64 tekens op basis van de 
bestandsnaam. Elke bestandsnaam komt overeen met één nummer, dit verkleint de 
kans op dubbele bestandsnamen. 

 

• Number_AntiNoincidence 
Genereert een willekeurig nummer tussen 00000000 en 01999999 met behulp van 
herhalingsbeveiliging. Bij het hernoemen creëert de beveiliging een sessie waarin 
wordt gecontroleerd of de nummers niet worden herhaald. Eén sessie is genoeg voor 
1.000.000 bestanden, daarna begint de sessie opnieuw. Nummers van verschillende 
sessies kunnen worden herhaald. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://randomwdx.codedevlab.com/
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4.2.2.2  Gebruik in de multi-rename functie 
 

  
 
  

 
 

➔   Alfabetisch komen deze bestanden nu in een willekeurige volgorde te staan. 
 

Getest met versie 1.1.6 onder TC 9.51 

 
 

4.2.3  Windows Media Audio 2 
 
Windows Media Audio of WMA is een compressievorm die door Microsoft is ontwikkeld en 
standaard met Windows Media Player wordt meegeleverd. Het is een gesloten formaat. 
Aangezien Microsofts Windows een groot marktaandeel heeft, is deze codec snel een de facto 
standaard geworden. 
Heel wat draagbare audiotoestellen (MP3-spelers) zijn dan ook compatibel met het WMA-
formaat. 
Wanneer een MP3-speler die compatibel is met het 
WMA-formaat via USB wordt ingeplugd in uw computer 
dan zal die automatisch tevoorschijn komen in de 
Windows verkenner. 
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Om deze ook zichtbaar te maken in Total Commander is er een plug-in nodig. 
De Windows Media Audio 2 plug-in zorgt ervoor dat het audiotoestel ook zichtbaar is in Total 
Commander. 
 

   ➔   
 
Vanaf V1.2 is de plug-in geschikt voor zowel de 32- als 64-bits versie van TC. 
 
De plug-in is te vinden op de website van de Total Commander onder de ‘File System plug-
ins’. 
 

Getest met versie 1.2 onder TC 8.52 

 
 
4.2.4  MP3 ID3Tag 
 
MP3 ID3 Tag is een plug-in waarmee men de inhoud van MP3-tags kan bekijken op een Total 
Commander venster. 
MP3-tags kunnen allerlei informatie bevatten over het MP3-bestand. We noemen dit metadata. 
De informatie wordt opgeslagen in ID3-tabellen en bevat gegevens zoals de titel, artiest, 
albumtracknummer en andere informatie van het bestand waarin het is opgenomen. 
ID3-tabellen bestaan in verschillende versies hetgeen regelmatig tot problemen kan leiden bij 
het ophalen van de informatie. 
Deze plug-in ondersteunt de formaten ID3V1 en ID3V2. 
 
MP3 ID3 Tag is een lister plug-in en wordt geactiveerd door in één van de twee vensters op 
een MP3-bestand te gaan staan en vervolgens het voorbeeldvenster op te roepen via het 
menu Weergave → Voorbeeldvenster of met de toetscombinatie [ CTRL ] + [ Q ]. 
Het voorbeeldweergavevenster ziet er dan als volgt uit: 
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De plug-in kan ook gebruikt worden voor weergave van aangepaste kolommen. 
 

 
De plug-in is te donwloaden op TotalCmd.net 
https://totalcmd.net/plugring/wdx_id3.html 
 

Getest met versie 1.2 onder TC 9.51 

 

 

4.2.5  Cloud 
 
Cloud is een bestandssysteem plug-in voor gegevensoverdracht gemaakt door Christian 
Ghisler zelf. De plug-in werkt niet via het WebDav- of Ftp-protocol maar maakt gebruik van de 
Internet Explorer code. De plug-in gebruikt hiervoor een uitbreiding van het http-protocol. 
Een nadeel hierbij is dat het noodzakelijk is om cookies toe te laten. Deze worden gebruikt om 
de inloggegevens van de clouddiensten op te slaan. 
Het is daarom niet aan te raden de plug-in te gebruiken op andere computers (bijvoorbeeld via 
een portable versie op USB). 
 
 

4.2.5.1  Ondersteuning 
 
Cloud is geschikt voor het gebruik van volgende clouddiensten: 

• Box 

• Dropbox 

• Google Drive 

• OneDrive & OneDrive Bussiness 

• Yandex Drive 

• MS Azure DataLake store 

• Strato HiDrive 
 
Het is mogelijk om meerdere accounts te gebruiken voor al deze diensten behalve voor  
Yandex Drive, maar deze dienst is minder gekend bij ons. 
 
 

4.2.5.2  Werking 

Na installatie is Cloud terug te vinden onder de schijfknop: Netwerk.  
 

 

https://totalcmd.net/plugring/wdx_id3.html
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Van zodra we deze map openen kunnen volgende handelingen uitgevoerd worden: 

• F7:  Aanmaken van een nieuwe verbinding 

• F8/Del: Wissen van een bestaande verbinding 

• Enter:  Starten van een verbinding 

• Alt+Enter  Wijzigen van de instellingen van een verbinding 
 
Alle instellingen worden opgeslagen in een ini-bestand met de naam: tccloud.ini 
 
In Total Commander kan je een knop aanmaken in de knoppenbalk, het menu Start en de 
directoryfavorieten met de opdracht: cm_OpenNetwork, cm_GoToDir CLOUD. 
 

 
 
 

4.2.5.3  Aanmaken van een nieuwe verbinding 
 
Druk op [ F7 ] om het aanmaken te starten en geef de verbinding een naam. 
 

 
 
Op het scherm met de instellingen hoef je in principe enkel de naam van de clouddienst te 
selecteren. Eventueel kan je de proxy settings naar No Proxy wijzigen omdat dat in de meeste 
gevallen voor een snellere verbinding zorgt. 
 

 
 
 
Na het inloggen krijg je dan een extra 
authentificatievenster waarin je de loginnaam 
en het paswoord van de desbetreffende dienst 
moet opgeven. 
Dit authentificatievenster kan verschillen 
naargelang de opgeroepen dienst. 
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Na ingave van deze gegevens moet je aan Total Commander nog toelating geven om je 
gegevens in de cloud te benaderen en aan te passen. 
Dit bevestigingsvenster kan verschillen naargelang de opgeroepen dienst. 
 
 

 
 
Je kan deze handelingen op twee niveaus 
vereenvoudigen. 
(1) Op het scherm met de instellingen kan je reeds 
je logingegevens ingeven onder ‘User name’ en zo 
laten bewaren. 
Op het authentificatievenster hoef je dan nog alleen 
maar het paswoord in te geven. 
(2) Ook dat laatste kan je automatiseren door een 
vinkje te zetten bij ‘Store login credentials’ 
 
Je hoeft dan je gegevens (gebruikersnaam, paswoord en toelating) maar één keer in te geven. 
Bij toekomstige logins zijn ze niet meer nodig. 
 
Er wordt in dit geval wel gevraagd om éénmalig een hoofdwachtwoord in te geven (2x). 
 

 
 
Door een vinkje te plaatsen bij ‘Tonen’ kan je het paswoord controleren. 
 
 

4.2.5.4  Verbinding starten 
 
Om een verbinding te maken met je clouddienst selecteer je de juiste map en druk je 
vervolgens op [ Enter ].  
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De verbinding wordt gemaakt op dezelfde manier als bij een FTP-verbinding. Meer hierover in 
de algemene Handleiding. 
Van zodra de verbinding gemaakt is kan je alle standaard bewerkingen van Total Commander 
uitvoeren. 
 
 

4.2.5.5  Verbinding verbreken 
 
De verbinding verbreken doe je op dezelfde manier als bij een FTP-verbinding door middel 
van de knop [ Verbreken ] . Meer hierover in de algemene Handleiding. 
 

 
 
Getest met versie 2.50 onder TC 10.52 

 

 

4.2.6  Virtual Disk 
 
Dankzij de enorme harde schijven waarover we beschikken, bewaren we 
installatieprogramma’s steeds meer op zogenaamde virtuele schijven. Meestal gaat het om 
iso- of img-bestanden die je eerst op je computer moet ‘mounten’, zodat je computer denkt dat 
er een echte cv/dvd/blu-ray in de machine zit.  
Gekende programma’s om dit te doen zijn o.a. Virtual CloneDrive en Daemon Tools. 
Wanneer je echter met Total Commander werkt dan heb je deze programma’s niet nodig. 
We hebben hiervoor de plugin Virtual Disk beschikbaar. 
 
De plug-in is te vinden op de website TotalCmd.net: 

http://totalcmd.net/plugring/virtdisk.html 
 
 

4.2.6.1  Werking 

Na installatie is Virtual Disk terug te vinden onder de schijfknop: Netwerk.  
 

 
 
Oorspronkelijk is deze map leeg maar we kunnen er image-bestanden in plaatsen. In de 
meeste gevallen hebben deze bestanden de extensie .ISO. 
Wanneer we nu op een .ISO-bestand dubbelklikken krijgen we een venster te zien waarmee 
we een schijfletter kunnen toekennen aan de image. 
Vanaf dan kan je de inhoud op deze schijfletter gebruiken alsof er een echte CD/DVD in je 
toestel zit. 
 

http://totalcmd.net/plugring/virtdisk.html
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Wil je bij de volgende opstart deze schijf nog steeds ter beschikking hebben dan plaats je een 
vinkje bij Mount on Reboot. 
 

Getest met versie 1.3.3 onder TC 9.00 

 
 

4.2.7  Pdf-View 
 
Pdf-bestanden zijn uit ons dagelijks leven niet meer weg te denken. Door gebruik te maken 
van de plug-in Pdfview kunnen we deze bestanden rechtstreeks in een deelvenster van Total 
Commander gebruiken. 
 
De plug-in is van een derde partij (Copyright ©2003-2016 Florian Heidenreich) en te 
downloaden op: 
https://www.mp3tag.de/tc.html 
 
 

4.2.7.1  Extra software!!! 
 
Om de plug-in te kunnen gebruiken moet op uw computer een recente vensie van Ghostscript 
geïnstalleerd zijn. Ghostscript is een opensource-interpreter voor Postscript, een opmaaktaal 
voor documenten van Adobe. 
Moest Ghostscript nog niet op uw toestel aanwezig zijn dan kan u V9.50 (versie waarvoor de 
plug-in geschreven is) terugvinden op: 
https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/tag/gs950 
Download hier het bestand gs950w32.exe of gs950w64.exe en voer de installatie uit 

waarbij je alle settings laat staan. 
 
 

4.2.7.1  Werking 
 
Het betreft hier een ‘lijst’-plug-in. Deze is dus na de installatie niet onmiddellijk ergens 
zichtbaar. De plug-in is automatisch gekoppeld aan de opdracht Voorbeeldvenster en wordt 
geactiveerd door in één van de twee vensters op een pdf-bestand te gaan staan en vervolgens 
het voorbeeldvenster op te roepen via het menu Weergave → Voorbeeldvenster of met de 
toetscombinatie [ CTRL ] + [ Q ]. 

https://www.mp3tag.de/tc.html
https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/tag/gs950
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Opmerking 1 
De plug-in kan ook gebruikt worden voor het bekijken van PS-bestanden (Postscript) en EPS-
bestanden (Encapsulated Postscript) 
 
Opmerking 2 
De instellingen van de plug-in worden opgeslagen in het bestand lsplugin.ini (vanaf TC 
V5.51). Informatie over het aanpassen van de instellingen is te vinden in de download. 
 

Getest met versie 1.09 onder TC 9.21 

 
 

4.2.8  DiskInternals Reader for TC 
 
DiskInternals Reader geeft je een gemakkelijke manier om een veilige en snelle toegang te 
krijgen tot alternatieve bestandssystemen. 
De plug-in fungeert hierbij als een brug brug tussen uw Windows bestandssysteem en het 
alternatieve bestandssysteem in een veilige alleen-lezen toegang. Het is dus niet mogelijk om 
records in de alternatieve bestandssysteempartities te maken. Dit garandeert dat uw 
handelingen in het alteratief bestandssysteem later geen invloed hebben op deze systemen 
 
De plug-in is geschikt voor onderstaande bestandssystemen:  

- Ext2 / 3/4 
- ReiserFS, Reiser4 
- HFS / HFS + 
- NTFS, ReFS 
- RomFS (lezer) 
- APFS (lezer) 
- FAT / exFAT 
- UFS2 
- Windows- en Linux-software RAID-arrays 
- DDF, MegaRAID, Adaptec, nVidia, Intel, Via, Silicon RAID-arrays 
- MBR-, GPT-, Apple- en BSD-partities 
- VMware, VirtualPC, VirtualBox en Parallels-schijfkopieën 

 
Vooral de laatste vier kunnen interressant zijn voor personen die gebruik maken van virtuele 
machines. Voor Vmware (VMDK-bestand) en VirtualBox (VDI-bestand), de twee 
belangrijkste uit het rijtje, heb ik zelf een test gedaan en dat werkt perfect. 
 
Eigenschappen: 
Je kan enkel lezen. Schrijven naar de bestandsystemen is niet mogelijk 
Je kan wel gegevens vanuit de meeste bestandssystemen kopiëren naar uw Total 
Commander deelvenster/ 
 
Het betreft hier een plug-in van het type WFX (file system) en is dus te gebruiken via de 
netwerkomgeving. 
 
De plug-in is gratis en te downloaden op: 
https://www.diskinternals.com/reader-for-tc/ 
 

Getest met versie 4.15 onder TC 10.52 

 

 

 

https://www.diskinternals.com/reader-for-tc/
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4.2.9  OOviewer 
 

Deze plug-in maakt het mogelijk om OpenOffice.org, MS Word en enkele andere op XML 
gebaseerde documenten in Total Commander te bekijken via het menu Weergave en de 
optie  Voorbeeldvenster of met de toetscombinatie [ CTRL ] + [ Q ]. 
Documenten worden eerst geconverteerd naar XHTML-vorm. U kan ze dus bekijken 
inclusief de meeste opmaak.  
Door onderliggende XSL-stylesheets worden mogelijk wel niet alle documentstijlen 
weergegeven. 
 
Ondersteunde formaten:  
- OpenOffice.org 1.x Writer/Calc/Draw (formaten: SXW STW SXC STC SXD STD) 
- OpenOffice.org 2.x Writer (formaten: ODT OTT) 
- MS Office Word 2007 of hoger (formaten: DOCX DOTX) 
- Fictieboek ( formaten: FB2 FB2Z) 

 
De plug-in is gratis en te downloaden op: 
https://totalcmd.net/plugring/OOoHtmlViewer.html 
 

Getest met versie 1.7.2 onder TC 10.52 

 
 
 

https://totalcmd.net/plugring/OOoHtmlViewer.html
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5  Tools 
 

5.1  Inleiding 
 
Zowel Ghisler als externe bedrijven maken af en hulpprogramma’s die het gebruik van Total 
Commander kunnen uitbreiden. 
We hebben reeds één van deze tool tegengekomen in hfst 4.1.3, met name de Total 
Commander Plug-Ins Manager, die het installeren en onderhouden van plug-ins kan 
vergemakkelijken. Dit is een vrij eenvoudig te gebruiken hulpmiddel. 
Dit kunnen we niet van alle tools zeggen. Sommige zijn enkel geschikt voor de ver gevorderde 
gebruiker van Total Commander. 
 
 

5.2  Nuttige tools 
 

5.2.1  Ultra TC Editors 
 
Ultra TC Editors is een set van kleinere programma’s die verschillende onderdelen van Total 
Commander kunnen aanpassen. 
De set wordt opgestart vanuit een basisoverzicht via: Ultra TC Editors.exe 
 

 
 
De set bevat van links naar rechts volgende programma’s: 

• Main Menu Editor 
o Te gebruiken voor het aanpassen van het hoofdmenu van Total Commander. 

Het hoofdmenu omvat o.a. alle menu-items. 

• Start Menu Editor 
o Te gebruiken voor het bewerken van het start-menu (Menu: Start). De tool doet 

hetzelfde als de ingebouwde menu-optie maar met meer mogelijkheden. 

• Directory Menu Editor 
o Dit onderdeel kan gebruikt worden om de directory favorieten aan te passen. 

De tool doet hetzelfde als de ingebouwde menu-optie maar met meer 
mogelijkheden. 

• Extended Commands Editor 
o Door de gebruiker gedefinieerde commando's kunnen worden gebruikt om op 

een gemakkelijke manier externe programma's uit te voeren. Bovendien 
kunnen ze worden gebruikt om een eigen naam toe te wijzen aan een interne 
opdracht die parameters ondersteunt. Dit is nodig om ze overal te laten werken. 

o Deze commando's kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Door 
de gebruiker gedefinieerde opdrachten hebben het voorvoegsel em_. Dit is de 
afkorting voor uitgebreide opdracht en werd geïntroduceerd om ze gemakkelijk 
te onderscheiden van interne opdrachten. 

o Meer info over dit soort commando’s is te vinden op: 
https://www.ghisler.ch/wiki/index.php?title=User-
defined_command#Create_user-defined_commands 

• Button Bar Editor 
o Dit is een krachtig hulpmiddel waarmee u de hoofdknoppenbalk van Total 

https://www.ghisler.ch/wiki/index.php?title=User-defined_command#Create_user-defined_commands
https://www.ghisler.ch/wiki/index.php?title=User-defined_command#Create_user-defined_commands
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Commander en alle sub-knoppenbalken tegelijkertijd kan bewerken. Dit is niet 
mogelijk in Total Commander zelf. Daar moet je balk per balk bewerken. 

o Het programma toont de knoppenbalk in twee verschillende panelen: 
▪ Boomstructuur: toont de hoofdknoppenbalk van Total Commander en 

alle subbalken in hiërarchische weergave. 
▪ Knoppenbalkpaneel: toont slechts één knoppenbalk per keer met de 

mogelijkheid om een andere knoppenbalk weer te geven door erop te 
dubbelklikken. 

o Vanuit het programma kan je wisselen naar de verticale knoppenbalk. 

• Vertical Button Bar Editor 
o Zelfde werkwijze als voor de horizontale knoppenbalken. 
o Vanuit het programma kan je wisselen naar de horizontale knoppenbalken. 

• History Editor 
o Dit is een krachtig hulpmiddel waarmee je de verschillende geschiedenissecties 

in de configuratiebestanden van Total Commander (Wincmd.ini en Wcx_ftp.ini) 
kan wijzigen. 

o Je kan volgende taken uit te voeren: 
o Importeer / exporteer een geschiedenissectie. 
o Verwijder de inhoud van een geschiedenissectie. 
o Herschik de inhoud van een geschiedenissectie. 
o Vergrendel / ontgrendel eenvoudig tabbladen. 

• Configuration Editor 
o Dit is een krachtig hulpmiddel dat werkt als een database voor alle Total 

Commander-configuratiesleutels maar geklasseerd volgens onderwerp. 
o Voor elke sleutel zien we de beschrijving uit het Total Commander-helpbestand.  
o Dit programma werkt voor zowel Wincmd.ini als voor Wcx_ftp.ini . Je kan voor 

beide zien welke sleutels aanwezig zijn en welke niet. 
o Het programmavenster is verdeeld in drie panelen: 

▪ Categorie-paneel: toont categorieën in het huidige gegevensbestand, 
elke categorie bevat een groep Total Commander-instellingen. 

▪ Sleutels-paneel: toont de sleutels onder de geselecteerde categorie. 
▪ Beschrijving-paneel: toont de beschrijving van de geselecteerde sleutel. 

• Hotkey Editor 
o Hiermee kan je de Total Commander-sneltoetsen en commando-aliassen 

wijzigen 
o Het programma bevat diverse functies die het toewijzen van sneltoetsen en 

aliassen erg gemakkelijk en snel maken. 
o Je kan dit programma ook gebruiken om de volgende taken uit te voeren: 

▪ Standaard sneltoetslijst afdrukken. 
▪ Door de gebruiker gedefinieerde lijst met sneltoetsen afdrukken. 
▪ Lijst met opdrachtaliassen afdrukken. 
▪ Druk alle interne opdrachtenlijst van Total Commander af. 
▪ Update sneltoetsen in het hoofdmenu van Total Commander. 

 
Download link: http://utceditors.totalcmd.net/index.htm 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op versie 6.42 
 
 

5.2.2  TC Log Viewer 
 
Via Instellingen → Logbestand kunnen we vastleggen dat Total Commander een logbestand 
moet aanmaken volgens de door ons vastgelegde criteria. 
TC Log Viewer opent het Total Commander-logboekbestand en toont de inhoud ervan in de 

http://utceditors.totalcmd.net/index.htm
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volgende drie delen: 

• Vervolgkeuzelijst:: toont alle datums in het logbestand. 

• Bronpaneel: toont alle bestandsbewerkingen die binnen de geselecteerde datum 
hebben plaatsgevonden. 

• Doelpaneel: toont het doelpad voor bewerkingen zoals Kopiëren, Verplaatsen, 
Uitpakken enz. 

 

 
 
Download link: https://totalcmd.net/plugring/tc_log_viewer.html 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op versie 1.50 
 
 

5.2.3  TC Changes Viewer 
 
In de map van Total Commander kan je een bestand terugvinden met de naam history.txt. 

In dit bestand worden door de makers van Total Commander alle aanpassingen, wijzigen en 
toevoegingen genoteerd. 
TC Changes Viewer toont de inhoud van dit bestand op een overzichtelijke manier. 
 

 
 
Download link: http://utceditors.totalcmd.net/tc_tools/changes_viewer/overview.htm 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op versie 2.50 

https://totalcmd.net/plugring/tc_log_viewer.html
http://utceditors.totalcmd.net/tc_tools/changes_viewer/overview.htm
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