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Nieuws: 

Skype 6.0 

  

Skype voor Windows 8 krijgt alle aandacht, maar net voor de lancering krijgt ook de 

desktopversie een grote update, met ondersteuning voor Facebook-login en het MSN-

protocol.Het is goed om te zien dat Microsoft heeft besloten om Windows 7-

gebruikers van Skype niet in de steek te laten. 

  

Met deze update van het populaire VoIP-programma zien we naast een licht 

verbeterde interface enkele belangrijke wijzigingen opduiken.Veruit de belangrijkste 

vernieuwing is dat je nu je Microsoft- of Facebook-account kunt gebruiken om je aan 

te melden bij het programma, zodat je niet meer verplicht bent om een Skype-

account aan te maken.Ook belangrijk is de nieuwe ondersteuning voor alle Microsoft-

diensten, zoals het MSN-protocol. 

  

Je kunt Skype nu dus ook gebruiken om te chatten met je contacten op 

Hotmail/Outlook.com.Uiteraard zijn we al bezig om Skype voor Windows 8 uit te 

proberen, maar voorlopig is dit veruit het meest relevante VoIP-programma voor 

Windows-gebruikers, met miljoenen gebruikers over de hele wereld. Mac-gebruikers 

kunnen hier terecht; de Windows-versie vind je in dit artikel. 

  

Nieuwste Android op jouw Tablet of Smartphone? 

  

Recentelijk heeft Samsung te kennen gegeven dat volgende Tablets & Smartphones 

een update naar Android 4.1 kunnen verwachten. Een exacte datum is nog niet 

http://www.vrijzinnighasselt.be/
http://www.skype.com/intl/nl/get-skype/
http://www.bitmappers.be/


gegeven. 

  

  

Tablets Smartphones 

Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus 

Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) 

Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) 

Samsung Galaxy Note 10.1 

Samsung Galaxy SIII 

Samsung Galaxy SII 

Samsung Galaxy Note 

Samsung Galaxy S Advance 

Samsung Galaxy Chat 

Samsung Galaxy Ace 2 

Samsung Galaxy Ace Plus 

Samsung Galaxy Beam 

Samsung Galaxy Mini 2 

Samsung Galaxy S Duos 

  

Alle andere tablets lijken buiten de boot te vallen voor een update naar Android 4.1 

Algemeen kan men stellen dat oudere tablets geen updates meer krijgen in de 

toekomst. 

  

Hardware: 

Vierde generatie iPad voorgesteld 

  

Apple heeft dinsdag tijdens een persconferentie de vierde generatie iPad 

aangekondigd. De tablet wordt, net als de iPhone 5, aangedreven door een A6-

processor. De vierde generatie iPad verschijnt op 2 november.Apple introduceert de 

nieuwe iPad amper een half jaar na de lancering van de derde generatie iPad. Zowel 

de algehele prestatie als de grafische weergave beloven volgens de fabrikant twee 

keer zo sterk te zijn als bij zijn voorganger. 

  

De nieuwe iPad ondersteunt 4G-netwerken, waarbij Apple claimt dat deze snelle 

mobiele internetverbinding in meerdere landen te gebruiken zal zijn. Dergelijke LTE-

netwerken zijn in Nederland echter nog niet op grote schaal uitgerold.Qua design is 

er weinig aan de iPad veranderd. Wat wel opvalt is dat er gebruik gemaakt wordt 

van Apple’s nieuwe Lightning-connector, welke ook op onder meer de iPhone 5 en 

iPad mini te vinden is. 

  

Daarnaast claimt Apple dat de camera aan de voorzijden van de iPad sterk 

verbeterd is.Voor de vierde generatie iPad houdt Apple vast aan het prijsniveau van 

de huidige iPad. Ook is de tablet weer verkrijgbaar met 16, 32 of 64 GB aan 

geheugen. Het lijkt hierbij om een vervanging van de huidige iPad te gaan, 

aangezien deze niet langer wordt aangeboden in de online Apple Store. 

  

De nieuwe tablet is vanaf 2 november beschikbaar, bestellingen kunnen vanaf 

aanstaande vrijdag geplaatst worden. 

Software: 

EA Battlefield 1942 word gratis 



 

Uitgever Electronic Arts geeft klassieker Battlefield 1942 weg. EA maakt de game 

gratis omdat hij tien jaar geleden op de markt verscheen en het eerste deel van een 

zeer succesvolle serie shooters vormt. De gratis pc-versie is alleen te downloaden 

via Origin, de portal van de uitgever. 

 

Wie de gratis pc-versie van Battlefield 1942 wil downloaden, moet een account 

hebben bij Origin, de portal voor alle pc-games van Electronic Arts. Een account is 

gratis aan te vragen. EA wil met de weggeefactie ook duidelijk maken dat Battlefield 

3 Premium een succes is. De dienst, die in juni van start ging, heeft inmiddels 2 

miljoen leden. Premium is wat bij andere games een 'season pass' heet, een bundel 

van alle uitbreidingspakketten die verschijnen voor Battlefield 3. Dat is het 

recentste deel uit de serie, dat eind 2011 op de markt kwam. 

 

Electronic Arts heeft inmiddels aangekondigd dat er gewerkt wordt aan Battlefield 4. 

De nieuwe editie verschijnt waarschijnlijk eind 2013. Dit jaar zou de Wii U-versie 

van Battlefield 3 verschijnen, tegelijk met de nieuwe console van Nintendo. EA heeft 

de Wii U-versie echter geschrapt omdat de twee partijen het niet eens konden 

worden over de integratie van Origin. Dit jaar brengt EA geen Battlefield-game op 

de markt, maar gokt het op Medal of Honor: Warfighter. Recensenten beoordelen 

die game echter opvallend laag. 

Agenda: 

 

  

(18h30 - 22h00) 

09 December 2012 

MICRO MEGA MARKT  Limburghal Genk (Jaarbeurslaan 6)  

  

21 December 2012 

SSD + Laptop 

  

18 Januari 2013 

Receptie + Presentatie 

  

15 Februari 2013 

Sociale Media 

  

15 Maart 2013 

http://www.ea.com/nl?from=us
http://www.dipro.be/benl/micro_mega_market/


Samenstellen muziek door DJ 

  

19 April 2013 

Ubuntu door Claudio Mammarello 

Voordelen: 

LB Computer Systems geeft je 4% korting op alle artikelen die niet in hun 

reclamefolder staan, vind hen ook terug op Facebook; 

  

Een fikse korting bij aankoop van computerliteratuur bij Boek & Soft; 

  

Een korting van bijna 30% op de abonnementsprijs van het Belgische PC Magazine 

(elk jaar, in de maand december, is er instapmogelijkheid); 

  

Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste IT-nieuwtjes en de daarbij horende links; 

  

Een korting van 50% op je ticket voor de computerbeurzen in de Grenslandhallen 

Hasselt en de Limburghal Genk. 
 

 

Verantwoordelijke uitgever: Fabian Haest Winkeldonkstraat 12 3980 
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http://www.lbcs.be/
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