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Agenda... 
Thema voor 18 december 2015 

  
Deze avond gaan we op bedrijfsbezoek naar de drukkerij van Concentra. 
  
Concentra is de drukkerij van oa "Het Belang van Limburg" en "Gazet van 
Antwerpen" 
  
We verzamelen op de drukkerijparking om 20u (Coldset Printing Partners 
Paal-Beringen - Industrieweg 147 - industrieterrein Ravenshout 7010 - 
3583 Paal-Beringen) 
  
De rondleiding zelf begint om 20u30. 
  

Nieuws... 
Programma BitMappers 2016 

 

 
 

1. Renovatie VOC 
 
In het voorjaar van 2016 ondergaat het VOC een metamorfose en wordt het 
omgebouwd tot een nog fijner, gezelliger, gerieflijker en gemoedelijker 
centrum. Wat mag je verwachten? Geen grote verbouwingen, maar toch wel 
een beetje breekwerk en vooral een nieuwe look en feel. Denk: een nog 
aangenamere polyvalente zaal met gerieflijke bar; vernieuwde toiletten; 
professionele vergaderruimtes; een fris gevelaanzicht;… 
 
Door die metamorfose kunnen we de eerste maanden van het nieuwe jaar 
niet bijeenkomen in het VOC. Hiervoor moeten wij gedurende die paar 
maanden uitwijken naar het Cultuurcentrum. De uren en dag van de 
vergadering blijven onveranderd (3de vrijdag van de maand om 20h15). 
 
2. Workshopvergaderingen 
 
We gaan de formule voor vergaderingen lichtjes wijzigen om meer interactie 
te bekomen van de mensen door een workshop structuur te hanteren. 
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De bedoeling is de mogelijkheid geven tot intensieve discussie en het 
oefenen en verbeteren van vaardigheden, waarbij de "presentator" 
aanwezig is om bij te sturen en aanvullende informatie te geven. 
 
Eigen toestellen (laptops) meebrengen is aangeraden om zelf (interactief) 
ook mee te kunnen doen, eveneens je telenetlogin met paswoord is ook 
handig. 
 

Stievie Free 
 

De commerciële omroep Medialaan lanceert Stievie Free, een gratis 

versie van de app om live of uitgesteld televisie te kijken op pc of tablet. De 
app werd deze zomer reeds aangekondigd. Stievie Free is wel niet zo 
uitgebreid als zijn betalende tegenhanger. 
 
Je bent beperkt tot de eigen zenders: VTM, 2BE, Vitaya, VTMKZOOM en Q 
Music. Binnenkort wordt daar ook de kinderzender Kadet aan toegevoegd. 
Je kan afleveringen herbekijken tot zes dagen na uitzending. 
 
Om de app gratis te houden, krijgen gebruikers reclameblokken te zien die 
niet doorspoelbaar zijn. De reclame wordt afgesemd op het profiel van de 
gebruiker, waarbij in eerste instantie rekening wordt gehouden met leeftijd 
en geslacht. 

Hardware... 
Fusies op de IT-markt 

 

 
Vele pc-fabrikanten op de IT-markt hebben het nu moeilijk met hun steeds 
kleiner wordende marges. Daarom dat ook veel van deze bedrijven 
besluiten samen te werken of zelfs fuseren. 
  
Volgens een gerucht zouden er gesprekken bezig zijn tussen Fujitsu, 
Toshiba en Vaio om hun pc-afdelingen samen te voegen tot één enkel 
bedrijf. Wat zou resulteren in een groter marktaandeel van 6%. 
  
Om dit een beetje in perspectief te zetten moet men weten dat Lenovo een 
marktaandeel van 26,3 procent zou hebben en samen met HP en Dell de 
helft van de markt beheersen. Deze fusie zou resulteren in betere 
aankoopprijzen, terugdringen van vaste kosten etc... 
  

Kingston 

  
De komende maanden komt Kingston met nieuwe DDR4-geheugenkits op 
de markt voor hun Savage en Predator reeksen. Door nu modules van 16 
GB te gebruiken kan men kits gaan aanbieden met capaciteiten van 32, 64 

en 128 GB bestaande uit achtereenvolgens twee, vier en acht modules. 
  
Het benodigde voltage ligt, afhankelijk van de gekozen set, tussen de 1,2 
en 1,35 volt. Beide reeksen zijn voorzien van levenslange garantie vanuit de 
fabrikant. 
  

http://t.ymlp404.com/wwbaxaemeyqadaejeaiaub/click.php


De prijzen voor deze kits zijn jammer genoeg niet van de poes: 
  
Kingston HyperX Predator 64GB DDR4-3000 CL16 quad kit rond de 800€ 
  
Kingston HyperX Savage Black 128GB DDR4-2666 CL15 octo kit rond de 
1200€ 
  

Hardware Te Koop 

  

HP dm1-3100sb met Linux erop en Samsung 120 GB SSD aan 100 

Euro. 
  

Bij interesse een mailtje sturen naar Bart. 

  

Software... 
EMET 4.0 

 

 
 
Keuze 1: 
 
Speccy van Piriform is een systeeminformatietool niet groter dan 5MB. Via 
het programma kunnen de systeemspecificaties van jouw computer 

uitgelezen worden en weergegeven worden in een overzichtelijke interface. 
Daarnaast kunnen verdere details per categorie opgevraagd worden. 
  

http://www.piriform.com/speccy 
 
Keuze 2: 
 
Iedereen die ooit al eens een dvd of cd heeft gebrand is in aanraking 
gekomen met Nero. Een mooi programma maar jammer genoeg betalend. 
 
Een alternatief hiervoor is BurnAware. Naast de gratis versie zijn er ook 
betalende Premium en Professional versies voor respectievelijk 20 en 40 
dollar. Deze versies hebben uiteraard meer opties dan de gratis versie, 
zoals het kopiëren en rippen van audio-cd's. 

 
   

http://www.burnaware.com/features.html 
 
Keuze 3: 
 
Emby Server is een opensourcemediaserver voor verschillende platformen. 
Deze server kan content indexeren en aanbieden aan clients op dezelfde 
machine, binnen je huidige LAN of het internet. Content kan ook bekeken 
worden via/op iOS, Android, Windows Phone en Google TV. 
 

https://emby.media/emby-server-3-0-5781-4-released/ 
 
Keuze 4: 

http://t.ymlp404.com/wwhafaemeyqazaejeakaub/click.php
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Rockstor is een op CentOS gebaseerde Linuxdistributie, die onder meer als 
nas of private cloud storage-oplossing ingezet kan worden. Het maakt 
gebruik van populaire opensource technologieën, zoals het Btrfs-
bestandssysteem en Docker voor de deployment van applicaties in 
zogenaamde softwarecontainers. 
 

http://rockstor.com/download.html 
  
Keuze 5: 
  
VueScan van Hamrick Software is een alternatief voor de bij de scanners 
meegeleverde twain-drivers en is veel uitgebreider. VueScan is beschikbaar 
voor zowel Windows, OS X en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 
scanners onder Windows, ruim 2100 onder OS X en 1900 onder Linux. 
  
Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale 
camera's. Het programma is ook te gebruiken met een nederlandse 
interface. 
  

http://www.hamrick.com/ 

Voordelen... 
Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste IT-nieuwtjes en de 

daarbij horende links; 
 

 

http://t.ymlp404.com/wqsaraemeyqataejeafaub/click.php
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