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Nieuws: 

Waarschuwing Federale Politie 

  

De Federal Computer Crime Unit waarschuwt voor een nieuwe, hardnekkige versie 

van ‘police ransomware’. 

  

Ransomware is een vorm van malware die je computer gegijzeld houdt. De toegang 

tot de pc wordt volledig geblokkeerd, en het slachtoffer krijgt een vals bericht te zien 

waarop gesteld wordt dat de politie de computer blokkeert omdat er een 

(internet)misdrijf werd vastgesteld. Om de pc te deblokkeren, wordt gevraagd om 

een “boete” te betalen. 

  

Er bestaan heel wat varianten van dit politievirus, maar de Federal Computer Crime 

Unit waarschuwt nu voor een wel heel zorgwekkende variant. De eerste meldingen 

werden in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld, maar het valt niet uit te sluiten dat 

ook Belgische internetgebruikers slachtoffer worden. 

  

Deze nieuwe versie blokkeert niet alleen de toegang tot je pc, maar versleutelt ook je 

gebruikersbestanden. Volgens een analyse van Hynek Blinka van AVG zou Windows 

wel blijven werken, maar worden alle andere gegevens op je harde schijf 

geëncrypteerd. Om herstel nog moeilijker te maken, worden de Windows-tools 

regedit, task manager en msconfig door de ransomware uitgeschakeld. 

  

De FCCU heeft momenteel nog te weinig informatie om specifieke richtlijnen te 

bepalen, voor het geval je slachtoffer wordt van deze nieuwe ransomware. Maar het 

http://www.vrijzinnighasselt.be/
http://www.bitmappers.be/


blijft natuurlijk in eerste instantie beter om te voorkomen dan te genezen. 

  

De ransomware sluipt binnen via onbetrouwbare websites. Zorg er daarom voor dat 

er een goed antiviruspakket op je pc draait, en dat dit dagelijks wordt bijgewerkt. 

Daarnaast doe je er goed aan om belangrijke bestanden regelmatig te back-uppen op 

een extern medium of in de cloud. 

  

Word je toch slachtoffer? Dan raadt de FCCU momenteel aan om je computer naar 

een informaticaspecialist te brengen. 

  

De Belgische cyberpolitie waarschuwt voor een nieuwe versie van 'police 

ransomware'. Een vorm van malware die je pc gegijzeld houdt. 

  

Bron: ZDNet 

  

WeepeeTV 

  

WeepeeTV is een nieuwe manier om TV te kijken. U kijkt via een applicatie op een 

recent toestel met internetverbinding. Het enige wat u nodig hebt om te kijken is een 

weepeeTV-accountje en een internetverbinding. U stelt zelf uw pakket samen en dat 

kan u dagelijks opnieuw aanpassen. 

  

Telenet kondigt lancering van vernieuwde YELO TV aan 

  

Binnenkort kan je je opnames bekijken op eender welk scherm: tablet, smartphone 

of pc. Bovendien wordt de gebruikstinterface van de HD digicorder in een nieuw jasje 

gestoken. 

  

5 maart. Op die datum rolt Telenet de nieuwe 'Yelo TV' app uit. Die steekt niet alleen 

in een nieuw jasje, het roze thema maakt plaats voor het typische geel/zwart dat we 

met Telenet associëren, maar er zit ook wat nieuwe functionaliteit in. 

  

Naast live tv kijken (naar 43 zenders) en opnames programmeren, functies die nu al 

beschikbaar zijn, zal je vanaf dan ook opnames kunnen bekijken en wissen via Yelo 

TV. Hoera denken we dan, maar er zijn voorlopig wel wat beperkingen aan 

verbonden. Je kan maar opnames bekijken die tot twee maanden oud zijn en van 

slechts 20 zenders. Opnames die je kan bekijken zijn in de lijst duidelijk gemarkeerd 

met een geel oogje. 

  

Meer info op ZDNet 

  

Hardware: 

Galaxy Note 8.0 

  

Tweakers maakt melding dat Samsung een nieuw model in zijn Note-lijn 

aangekondigd heeft: de Galaxy Note 8.0. De 8"-tablet wordt net zoals de andere 

http://www.zdnet.be/
https://weepee.tv/home
http://www.zdnet.be/beeld/147674/telenet-kondigt-lancering-van-vernieuwde-yelo-tv-aan/
http://www.tweakers.net/


Note-apparaten geleverd met de S Pen-stylus en bevat dezelfde Exynos 4412 

quadcore-soc als in de vorig jaar uitgebrachte Note 10.1 zit. 

  

De kleine tablet lijkt uiterlijk op een grote versie van Samsungs Galaxy S III-

smartphone. Opvallend is dat Samsung voor een combinatie van capacitieve en 

fysieke knoppen onderaan het scherm heeft gekozen in plaats van de onscreen 

knoppen die bij de Note 10.1 toegepast werden. Van binnen lijkt de Note 8.0 

grofweg gelijk aan de Note 10.1: hij heeft dezelfde Exynos 4412-soc op 1,6GHz, 

2GB geheugen en de opslagcapaciteit kan uitgebreid worden met een micro-sd-

kaartje. Aan de zijkant zit een gleufje waar de S Pen-stylus in opgeborgen wordt. 

  

Het 8"-scherm maakt gebruik van Samsungs eigen pls-schermtechnologie 

aangevuld met een speciale laag die werken met de S Pen mogelijk maakt. De 

resolutie van het scherm bedraagt 1280x800 pixels. Samsung spreekt in het 

persbericht nog van een goede helderheid en een sterk contrast. De waarden die 

daarbij genoemd worden, respectievelijk 160 nits en een contrastratio van 200:1, 

zijn echter relatief laag in vergelijking met de concurrentie en de schermen die 

Samsung gebruikte in vorige tablets. 

  

De Note 8.0" draait Android 4.1.2, aangevuld met Samsungs eigen TouchWiz-

interface. De meegeleverde apps zijn voor een groot deel gelijk aan die van de 

grotere Note 10.1, zoals S Note en S Pen. Daarnaast heeft Samsung enkele 

bekende features ingebouwd, waaronder Air View, waarbij de punt van de stylus al 

geregistreerd wordt als deze zich vlak boven het scherm bevindt, en Multi Window, 

waarmee meerdere applicaties tegelijk op het scherm kunnen draaien. Verder levert 

Samsung ook nog enkele nieuwe apps mee waaronder een speciale 

geoptimaliseerde versie van Flipboard en de app Awesome Note 

  

De 16GB variant van de tablet, vermoedelijk een versie met enkel wifi-

ondersteuning, moet in het tweede kwartaal van dit jaar in de winkels liggen voor 

399 euro. 

  

Nieuwe ASUS Transformer Book in pre-order 

  

De Transformer Book komt met een basis waarbij het scherm kan worden 

afgenomen, in het scherm vinden we de hardware die bestaat uit een Intel Core i5-

3371U of i7-3517U processor, 4 GB werkgeheugen en 128 GB mSATA solid state 

drive. Het 13,3-inch IPS multi-touch scherm heeft een resolutie van 1920x1080 

beeldpunten. 

  

In het dock is een toetsenbord en 500 GB harde schijf verwerkt, ook biedt het plek 

voor een micro-HDMI, twee maal USB 3.0, netwerk,mini-DisplayPort aansluiting en 

audio-uitgang. Het geheel heeft een ontwerp wat lijkt op de ASUS Zenbook Prime. 

  

Destijds schreven we al dat de adviesprijs start bij 1299 euro, we hebben het 

apparaat echter nog niet in onze prijsvergelijker zien opduiken. Hier lijkt nu 

verandering in te komen, op MacMall is de tablet met Core i7-3517U met 

productnummer TX300CA-DH71T te koop voor een bedrag van 1480 USD. De 

laatste geruchten geven aan dat de Transformer Book volgende maand geleverd 

kan worden. 



  

  

Software: 

Spotflux 

  

Malware, virussen, hackers, om nog maar te zwijgen van al die reclamebedrijven 

die me de hele tijd gepersonaliseerde reclame voorschotelen. Je zou van minder 

paranoïde worden. Spotflux belooft mijn gesurf veiliger te laten verlopen. 

  

Meer info op ClickX 

  

Firefox 19 heeft eigen PDF lezer 

  

Na Mozillas recentste pogingen om Firefoxplugins te beperken, waaronder Adobes 

PDF-lezer, heeft de pas vrijgegeven Firefox 19 een standaard pdf-lezer aan boord. 

  

De pdf-lezer is meteen ook de enige grote nieuwigheid in Firefox 19 en betekent dat 

gebruikers op Windows, Mac en Linux geen aparte plugin meer moeten installeren 

om pdf-bestanden te bekijken. Deze is gebaseerd op PDF.js, een door Mozilla 

gesteund project dat de pdf’s weergeeft met behulp van JavaScript. De functie is in 

januari in de bèta van Firefox al opgedoken. 

  

De lezer zelf is in staat om op pc’s te draaien, op tablets en mobiele telefoons, maar 

was niet ingesloten in de update voor Android. 

  

Hotmail verdwijnt 

  

Microsoft is flink aan het herinrichten geslagen. Zo worden de gebruikers van 

Messenger naar Skype overgeplaatst. Daarnaast is het sinds de zomer van 2012 

bekend dat het aloude Hotmail.com ophoudt te bestaan. Microsoft laat weten dat 

het de testfase van het vervangende Outlook.com dinsdag heeft afgerond. 

  

Daarmee geeft Microsoft meteen het startschot voor het overzetten van alle 

Hotmail-gebruikers naar de nieuwe webmail-dienst Outlook.com. In de zomer van 

2013 moet gemigreerd zijn. Momenteel zijn er al meer dan 60 miljoen Hotmail-

gebruikers vrijwillig overgestapt  op Outlook.com.  

Agenda: 

http://www.clickx.be/workshops/147666/veiliger-surfen-met-spotflux/
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&ct=1361708704&rver=6.1.6206.0&sa=1&ntprob=-1&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fmail.live.com%2F%3Fowa%3D1%26owasuffix%3Dowa%252f&id=64855&snsc=1&cbcxt=mail


 

  

(18h30 - 22h00) 

 

15 Maart 2013 

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. 
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http://www.lbcs.be/
http://www.facebook.com/lbcomputersystems
http://www.boekensoft.com/
http://pcmagazine.zdnet.be/
http://www.dipro.be/benl/micro_mega_market/
http://www.dipro.be/benl/micro_mega_market/
http://www.dipro.be/benl/micro_mega_market/

