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Nieuws: 

Bestuursverkiezingen 

  

Zoals steeds in de maand mei is het bestuur ontslagnemend. Wil jij in het volgende 

werkjaar meewerken in het bestuur? Stuur dan tegen het einde van deze maand je 

kandidatuur naar bestuur@bitmappers.be.  

  

  

Adobe stopt verkoop van Creative Suites 

  

  

Slechts een jaar na de lancering van Creative Cloud besluit Adobe Systems maandag 

om definitief te stoppen met de verkoop van Creative Suite-software, de bekende 

programmabundels voor designers, videobewerkers en programmeurs. 

  

Op zijn jaarlijkse hoogmis Adobe Max kondigde het Amerikaanse bedrijf de transitie 

aan. In eerste instantie was het nog  mogelijk om zijn programma’s en bundels in 

een doosje te kopen, maar de tweedeling tussen de ‘altijd-bij-de-tijd’ Creative Cloud 

en de jaarlijks bijgewerkte softwarepakketten werd als onhandig ervaren. 

  

“We verwachtten dat het wel een paar jaar zou duren voordat dit zou plaatsvinden. 

Maar we waren verrast over hoe succesvol Creative Cloud is geweest”, zegt senior 

marketingmanager Scott Morris. “We weten dat dit een moeilijke overgang zal zijn 

voor sommige klanten, maar we denken dat het de beste keuze is op de lange 
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termijn.” 

  

Nog even een snelle samenvatting: met Creative Cloud krijg je toegang tot alle 

applicaties in de Creative Suite, waaronder nieuwere producten voor webontwikkeling 

als Muse en Edge Animation, fotosuite Lightroom en verschillende online diensten 

voor online opslag en samenwerking. 

  

Je betaalt dan voortaan op maand- of jaarbasis voor toegang tot de producten, 

waarbij je zelf bepaalt welke programma’s je naar de desktop haalt, als je tenminste 

voor de volledige suite hebt gekozen. 

  

Je kunt ook kiezen om een enkel product te huren en Adobe heeft een teamformule 

in het leven geroepen, die licentiebeheer en samenwerking moet vereenvoudigen 

voor grotere bedrijven. 

  

Maar: Adobe vraagt je wel om een keer per maand contact te maken met zijn servers 

om te controleren of je je rekening hebt betaald. En als dat niet het geval is, kan het 

besluiten om je (gedeeltelijk) de toegang te ontzeggen tot het product. 

  

Dat was uiteindelijk het voordeel van de peperdure Creative Suite-pakketten: als je 

ze eenmaal had gekocht, wist je zeker dat Adobe ze niet meer van je af kon pakken. 

  

Meer info op ClickX 

  

  

Hardware: 

Gigabyte Z87N-WiFi 

  

Gigabyte heeft een Mini-ITX moederbord getoond die gebaseerd is op de nieuwe 

Z87 chipset van Intel. Deze chipset is geschikt voor de vierde generatie Intel Core 

processors, beter bekend als ‘Haswell’, en wordt dus gecombineerd met de nieuwe 

LGA1150 socket. Het bord draagt de naam Z87N-WiFi en moet ondanks zijn kleine 

formaat weinig onderdoen voor zijn grotere broertjes. 

  

De Z87N-WiFi beschikt over een 4-fasen voeding voor de CPU en voorziet in twee 

DDR3-geheugensloten. Er is een PCI-Express 3.0 x16 slot terug te vinden en de 

mPCIe-aansluiting is reeds bezet door een draadloze netwerkkaart die ook de 

nieuwe 802.11ac standaard ondersteunt. Het bord beschikt over vier SATA 6 Gb/s 

aansluitingen en een rijkelijk uitgerust I/O paneel. Zo zijn hier onder meer vier USB 

3.0-poorten, twee Gigabit netwerkpoorten en twee HDMI-aansluitingen aanwezig. 

Ook DVI, twee maal USB 2.0, PS/2 en 8-kanaals audio met optische uitgang 

ontbreken niet. 

  

Het is momenteel nog niet geweten wanneer dit bordje uitkomt en hoeveel we 

ervoor moeten neerleggen. 
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Synology instap NAS 

  

Voor mensen die willen ervaren wat het is om met een professionele NAS aan het 

werk te willen gaan en er niet veel geld willen aan besteden, kunnen volgende 

review eens lezen op Hardware Info. 

  

Gigabyte Brix 

  

Halverwege april dook voor het eerst het Brix platform van Gigabyte op. Deze kleine 

systeempjes meten 30 x 108 x 114 millimeter en gaan de strijd aan met het Intel 

Next Unit of Computing (NUC) platform. Op de website van Gigabyte zien we dat 

men vooralsnog met drie versies komt, hierbij heeft men gebruik gemaakt van de 

Intel Core i3-3227U, i5-3337U en i7-3537U. In de nabije toekomst zal de fabrikant 

ook nog met een variant met de Celeron 1037U processor komen. 

  

De gebruiker dient zelf werkgeheugen in de vorm van twee SO-DIMM’s te plaatsen, 

daarnaast dient een mSATA SSD in de aluminium behuizing gehuisvest te worden. 

Verder is voorzien in Gigabit LAN, USB 3.0, HDMI, Mini-DisplayPort en een VESA 

bracket. In het mini-PCI-Express slot op het moederbordje is een WiFi 

uitbreidingskaartje aanwezig. 

  

Software: 

SSD-Life 

  

SSD-schijven worden steeds goedkoper en meer populair omdat ze je heel snel 

toegang verschaffen tot het geheugen. Helaas bestaat het eeuwige leven niet. Met 

SSD Life ga je na hoelang je drive in leven blijft. Het programma analyseert hoe 

intensief de schijf gebruikt wordt. Handig dus om te de staat van die tweedehandse 

SSD te achterhalen voor je tot de aankoop overgaat. 

  

Google Chrome 

  

Google heeft met de nieuwe browser Chrome 27 een aanzienlijke snelheidswinst 

geboekt. De browser zou vijf procent sneller zijn met het laden van de gemiddelde 

internetpagina. Hoewel vijf procent niet als veel klinkt in eerste instantie, is een 

dergelijke snelheidswinst na alle eerder optimalisaties tijdens de browserwars, 

waarbij de verschillende fabrikanten constant tegen elkaar opboksten om hun 

engine de snelste te laten zijn, toch wel behoorlijk. Chrome was bovendien al niet 

de langzaamste onder de browsers. 

  

Naast de snelheidswinst zijn er ook wat nieuwe features toegevoegd aan Chrome 

27. Zo is de spellingscontrole van de browser verbeterd. Daarnaast is de adresbalk 

van Chrome genaamd Omnibox, die ook fungeert als zoekvenster, op fundamentele 

punten beter geworden volgens Google. 

  

Voor ontwikkelaars is de mogelijkheid toegevoegd om gebruik te kunnen maken van 

de Sync FileSystem Application Programming Interface (API). Dit is een offline 
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opslagmogelijkheid waar Chrome-apps in een aparte sandbox geautomatiseerd data 

mee kunnen synchroniseren op verscheidene systemen. 

  

Gebruikers die beveiligingsproblemen opsporen in Chrome krijgen van Google een 

vergoeding. Er zijn veertien beveiligingsproblemen opgelost in Chrome versie 27. 

Het uitbetaalde geldbedrag dat de gebruikers krijgen voor het aanmelden van deze 

issues loopt uiteen van 500 tot 3.133,70 dollar. 

  

Chrome 27 wordt automatisch gedownload wanneer de browser opnieuw opgestart 

wordt via het elegante update-systeem van Google. Handmatig is de nieuwe 

browserversie hier te downloaden. 

Agenda: 

 

  

(18h30 - 22h00) 

 

21 Juni 2013 

Photoshop Elements 11 

  

20 September 2013 

Digitale erfenis 

  

06 Oktober 2013 

Micro Mega Market Grenslandhallen 

  

18 Oktober 2013 

Workshop Virtuele machines 

  

15 November 2013 

Teamviewer op mobile toepassingen 

  

08 December 2013 

Micro Mega Market Limburghal 

  

20 December 2013 

Outlook 



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 

Tessenderlo 
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