PodoFile op een
tablet?
De vraag
Een veelgestelde vraag: kan PodoFile op een iPad
of een ander tablet draaien? In eerste instantie
luidt het antwoord: PodoFile is een Windows
programma en kan dus niet draaien onder een
ander Operating Systeem. Dus niet op de iPad en
de iMac en ook niet op Android tablets.
Hoe zit het met Windows tablets? De wat
duurdere tablets ondersteunen zowel Apps als
desktop-programma’s. Aangezien PodoFile in de
laatste categorie valt, zijn deze Windows tablets
dus geschikt. Maar let op: de goedkopere tablets met alleen Windows RT zijn niet geschikt.
Conclusie: PodoFile kan worden geïnstalleerd op Windows 8 tablets (met de volledige Windows
versie). Vanzelfsprekend zal PodoFile altijd werken op Windows 8 PC’s, laptops en mini-notebooks.
Maar hoe zit het dan met die andere tablets?

Toch op andere tablets?
Het mobiele gemak van een tablet is in sommige gevallen voor de pedicure erg aantrekkelijk. Als je
ambulant werkt neem je liefst zo weinig mogelijk gewicht mee. Een tablet is dan meestal in het
voordeel, hoewel mini-notebooks qua gewicht behoorlijk in de buurt komen. Een ander voordeel van
een tablet is dat deze minder ruimte inneemt en dus gemakkelijker even ergens neergelegd kan
worden. Dus dit kan ook aantrekkelijk zijn in de praktijkruimte. En last but not least, voor sommigen
is het tablet gewoon de favoriete manier om met een computer bezig te zijn.

Remote Desktop
Vandaar dat wij willen wijzen op de volgende oplossing als je een Android tablet hebt of een iPad of
een alleen-Windows-RT tablet. Stel je hebt PodoFile al geïnstalleerd op een Windows PC of een
laptop, of desnoods op een iMac met Windows partitie. Met behulp van een remote-desktop
programma is het dan mogelijk om vanaf je tablet in te loggen op de PodoFile PC. Vooropgesteld dat
er via het thuisnetwerk of via Internet een verbinding mogelijk is. De tablet neemt als het ware de
PC-besturing over. Het beeldscherm van de PC wordt op de tablet weergegeven en PodoFile kan
worden opgestart en gebruikt. Volgens PCWorld zijn de volgende remote desktop programma’s
geschikt voor de iPad: Splashtop Remote Desktop, Wyse Pocketcloud Pro, Citrix GoToMyPC, en
LogMeIn Ignition. Logmein Ignition krijgt de beste papieren, maar kost ook het meest. Voor Android
tablets zijn de mogelijkheden: LogMeIn Ignition, PhoneMyPC, Wyse Pocketcloud Pro.

Logmein
Met de gratis App van LogMeIn is het al mogelijk om op afstand je PC te besturen. Meer
mogelijkheden qua opties en gebruiksgemak krijg je met de niet-gratis App “Logmein Ignition”. Op de
Windows PC moet je dan Logmein Free downloaden en installeren. Dit onderdeel verwerkt de
verbindingsaanvragen die van buitenaf komen. Wat zijn onze ervaringen? Het inloggen en opstarten
gaat feilloos. De iPad moet natuurlijk wel een actieve Internet verbinding hebben. Het werken met
PodoFile gaat ietwat omslachtiger dan we gewend zijn, omdat het scherm nu eenmaal kleiner is. Dus
zo nu en dan moet je even iets inzoomen en slepen. Maar na enige tijd is er best goed mee te
werken.
Belangrijkste kenmerken LogMeIn Ignition voor iPhone/iPad:
• LogMeIn Ignition is verkrijgbaar via de iTunes AppStore. De applicatie past zich automatisch aan
het apparaat aan waarop het wordt gebruikt en bevat hoge resolutie ondersteuning voor de iPad.
• Gebruikers kunnen vanaf hun iPad/iPhone inloggen op hun PC of Mac door ook gebruik te maken
van LogMeIn Free of LogMeIn Pro2 voor snelle en veilige toegang tot alle applicaties en bestanden,
vanaf elke locatie. Ignition is veilig en snel via 3G- en WiFi-verbindingen door gebruik te maken van
256-bit SSL-encryptie en een technologie voor directe ‘point-to-point’-connecties.
• LogMeIn is eenvoudig te gebruiken door iedereen. Firewall-instellingen of router-configuraties
zijn niet nodig. Daarnaast hoeven geen poorten geopend of omgeleid te worden en zijn er geen
statische IP-adressen vereist.
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