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Click.to 0.9.3.1106
Copy, and Click just once to Use in your Favourite Apps
Systeemvereisten:
Windows XP, Vista of 7. Pentium 700MHz, 512 MB RAM, 30 MB HD.
Bij gebruik in Office: Office 2003, 2007, of 2010

Freeware

Ontwikkeld door:

Axonic, www.clicktoapp.com

Contactpersoon:

koen.vanderkimpen@smals.be

Functionaliteiten
Click.to ( www.clicktoapp.com ) is een kleine applicatie voor Windows, die je toelaat om met één muisklik een
stukje tekst dat je net hebt gekopiëerd, te googlen, in een nieuw tekstbestand te plakken, te twitteren, of nog tal
van andere zaken.
Eens geïnstalleerd, werkt het als volgt: wanneer je iets knipt of kopiëert (hetzij door te rechterklikken en de
desbetreffende optie aan te klikken, hetzij door Ctrl-X of Ctrl-C te gebruiken), zorgt Click.to ervoor dat er een
aantal icoontjes verschijnen in de buurt van je muisaanwijzer of aan de rand van je scherm. Welke dit precies
zijn en waar ze komen te staan, kan je configureren, maar één ervan is bv. het icoontje van Google. Wanneer je
dan op een icoontje klikt, zal de desbetreffende toepassing starten, met als input de tekst die je net op het
plakbord hebt geplaatst. Bv. bij het klikken op het Google-icoontje, zal de tekst opgezocht worden in Google, in
een nieuw browservenster (of -tab, indien je browser reeds geopend is) van je default browser. Dit bespaart je
de moeite van zelf een nieuw venster te openen, je tekst te plakken, en te bevestigen.
Naast opzoekmogelijkheden zoals Google en Wikipedia, zijn er nog tal van opties out-of-the-box ondersteund,
bv. Evernote, Facebook, Twitter, Notepad, Word, en – jawel – Email.
Voor zover we weten zijn er al een aantal applicaties, explorer-extensies of browser-extensies die soortgelijke
functionaliteit aanbieden voor specifieke diensten, maar is dit de eerste app die een totaaloplossing biedt voor
een veelheid aan apps die je zelf kan kiezen, en die goed integreert met het plakbord van Windows, zodat je
niet iets totaal nieuws hoeft te gaan gebruiken. Het feit dat na een Ctrl-C de icoontjes vanzelf verschijnen, zorgt
voor een erg lage drempel om je gewoontes te veranderen en optimaal van de app gebruik te maken.
De mensen van Axonic voegen geregeld nieuwe mogelijkheden toe aan de lijst van applicaties die je met
click.to kan oproepen, en voor wie zijn favoriete copy-paste-doel niet terugvindt, is er zelfs de mogelijkheid om
zelf nieuwe toepassingen aan de applicatie toe te voegen.
Eén geteste zaak werkt nog niet goed: de twitter-integratie, maar zoals je kan zien aan het versienummer, is dit
echter nog maar een beta-versie, en kunnen we nog een aantal verbeteringen verwachten in de toekomst.

Conclusies en Aanbevelingen
Click.to is een heel lichte applicatie, die handig kan zijn voor mensen die vaak woordjes of stukjes tekst copypasten om ze daarna op te zoeken in Google of een andere online dienst, of om ze op te slaan als nota in bv.
Notepad of Evernote.
Wanneer men echter zeer veel aan tekst-editing doet in één en hetzelfde programma, zet men Click.to best uit
voor die applicatie, anders kan het gaan storen.
Buiten een paar kleine bugs, werkt Click.to naar behoren. Voor wie echter nog andere applicaties gebruikt die
inwerken op het klembord van Windows, is het allicht best om te wachten tot een meer mature versie van deze
tool verschijnt.
Spijtig genoeg is Click.to (voorlopig?) enkel beschikbaar voor Windows-gebruikers.
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Testen en Resultaten
We installeerden click.to op een Windows XP-machine; dit verliep op een standaard manier en al snel stond het
click.to icoontje in de tasktray.
De eerste eenvoudige test was een woordje copy-pasten. Na het gebruik van Ctrl-C, verscheen zoals verwacht
een popup-menu. Na klikken op het google-icoon opende zich een browser-venster en werd het woord
gegoogled. Dit werkt dus allemaal zeer vlotjes.

Figuur 1: click.to popup-menu
Zoals men kan zien in figuur 1, staat ook het click.to icoon zelf naast een aantal standaard iconen in het popupmenu. Wanneer men de muis hierover beweegt, krijgt men een uitgebreidere lijst van opties.
De tweede test die we deden, was een poging om iets te twitteren. Dit werkte echter niet: er bleek een fout te
zitten in het mechanisme dat wordt gebruikt door twitter om externe apps de toelating te geven in iemands
naam te twitteren.
Als derde test hebben we de opties aangepast; zo konden we instellen welke icoontjes in de popup-lijst komen
te staan, en ook de locatie van de popup-lijst konden we verplaatsen naar de rand van het scherm. De opties
aanpassen kan door te rechterklikken op het tasktray icoontje van click.to.

Figuur 2: deel van het tasktray-menu van click.to
Eveneens in het tasktray menu vonden we de optie “Hide for this application” (zie figuur 2). Wanneer een
bepaalde applicatie de focus heeft, en men klikt op deze optie, dan zal click.to niet meer werken voor de
desbetreffende applicatie. Dit blijkt zeer handig voor bv. een IDE, waar men vaker nog gewoon wil copy-pasten
i.p.v. iets anders te willen openen (maar we beweren niet dat code copy-pasten een goede developmentpraktijk is ;-) ).
Als laatste test voegden we het openen van een website toe aan de lijst van opties. (Een desktop applicatie
toevoegen is eveneens mogelijk, maar dit was geen onderdeel van de test.) Als voorbeeld namen we de site
www.dictionary.com, een Engels verklarend woordenboek. Na het correct instellen van het webquery-adres,
konden we inderdaad via click.to een Engelstalig woord opzoeken met een druk op de knop.
Een klein probleempje dat nog werd opgemerkt tijdens het gebruik van click.to is interferentie met eventuele
andere applicaties die inwerken op het klembord van windows. Wanneer men bv. eveneens het programmaatje
ditto gebruikt, dat ervoor zorgt dat meerdere zaken op het klembord blijven staan (en dit zonder gebruik van het
office klembord), verscheen soms zonder enige aanleiding het click.to popup-menu. Volgens ons ligt dit echter
eerder aan ditto (dat misschien af en toe een virtuele copy-opdracht geeft aan het systeem).

Gebruiksvoorwaarden
Click.to is gratis te gebruiken, maar niet open source.
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