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Nieuws: 

Telenet Rex en Rio 

  

Telenet heeft een eigen videodienst aangekondigd die in twee verschillende vormen 

wordt aangeboden. Zo is er een variant met vooral Vlaamse content, terwijl een 

uitgebreidere versie ook populaire internationale films en series aanbiedt. 

  

De twee vormen van de videostreamdienst worden Rex en Rio genoemd, waarbij Rex 

de goedkoopste is met een prijs van 14,95 euro per maand. Daarvoor kan de klant 

kijken naar vooral Vlaamse films en series. Wie een abonnement afsluit krijgt 

daarnaast ook toegang tot twintig themazenders, zoals Animal Planet, verscheidene 

kanalen van Discovery en zenders met kinderseries. 

  

Rio kost 10 euro per maand extra en heeft een groter aanbod, waaronder series die 

door de populaire Amerikaanse betaalzender HBO worden geproduceerd. Volgens 

Telenet komen nieuwe afleveringen beschikbaar enkele dagen nadat deze in de 

Verenigde Staten zijn uitgezonden. Bij het abonnement zijn tevens 40 themazenders 

inbegrepen. 

  

Volgens Telenet komen de diensten Rex en Rio vanaf 23 september beschikbaar voor 

klanten van de provider. Het wordt mogelijk om de videodiensten op de tv te 

gebruiken, maar via de Yelo-app is het ook mogelijk om op tablet of smartphone te 

kijken. Daarbij kunnen meerdere mensen van hetzelfde abonnement gebruikmaken. 

  

Met de videostreamdienst biedt Telenet een concurrent voor diensten zoals Netflix; 

http://t.ymlp300.net/umjaoauusqeavauqqaxaub/click.php
http://t.ymlp300.net/ummadauusqearauqqazaub/click.php


laatstgenoemde kwam onlangs beschikbaar in Nederland, maar is nog niet in België 

gestart. Met prijzen van 14,95 en 24,95 euro per maand zijn de extra diensten van 

Telenet echter wel een stuk duurder. 

  

Storing Gmail 

  

Bijna de helft van alle Gmail-gebruikers is maandag getroffen door mailvertraging en 

ondownloadbare attachments. De storing heeft in totaal bijna een hele dag geduurd. 

  

Google meldt in de statusupdates over deze cloudstoring dat "minder dan 50 procent" 

van alle Gmail-gebruikers is geraakt door de vertraagde bezorging van mail. De 

internationale News Service van Webwereld-uitgever IDG maakt uit die formulering 

op dat bijna de helft van alle gebruikers is getroffen. Google's gratis maildienst heeft 

wereldwijd zo'n 425 miljoen gebruikers. 

  

Ubuntu-wervingscampagne lokt XP-achterblijvers 

 

Een enthousiaste voorstander van Linux-variant Ubuntu zet een campagne op om 

gebruikers van Windows XP te werven. Die inmiddels eer-eervorige versie van 

Microsofts marktdominante pc-besturingssysteem gaat er namelijk uit. Vanaf 8 april 

komend jaar krijgt XP geen updates meer, wat ook patches voor securitygaten 

omvat. Toch is XP nog altijd veel in gebruik. 

  

Dat heeft de Duitse stad München, zelf grootgebruiker van Linux, er al toe gebracht 

om burgers gratis cd's aan te bieden met dat open source-besturingssysteem. "De 

stad wil getroffen gebruikers ondersteunen", luidt de verklaring voor de donatie van 

tweeduizend cd's. Die zijn bestemd voor gebruikers die onvoldoende bandbreedte en 

technische middelen (of kennis) hebben om zelf over te stappen. 

  

“Met de distributie van Linux-cd’s wil de stad vermijden dat oude computers nutteloos 

worden en de hoeveelheid elektronisch afval beperken. Tegelijkertijd presenteert het 

zich als een innovatie expert in Open Source-ontwikkeling”, aldus de gemeente op 

zijn stadsportaal. Daar biedt het ook een downloadlink voor de LTS-uitvoering (Long 

Term Support) van Ubuntu-versie 12.04. 

  

Ook het StartUbuntu-initiatief wil een uitweg bieden voor die groep 

computergebruikers. Ook Microsoft adviseert afstappen van Windows XP, en wijst 

daarbij naar Windows 7 of het voor touch ontworpen 8 als migratiepad. Beide 

nieuwere versies zijn compatibel wat oude XP-applicaties betreft. Maar ondanks de 

relatief lichte systeembelasting van Windows 7 kan deze overstap een nieuwe(re) pc 

vereisen. 

  

Dat hoeft niet per sé voor overstappen naar één van de acht uitvoeringen van 

Ubuntu, argumenteert Lubuntu-brainstormer amjjawad. Hij is pas drie jaar terug 

gevallen voor Linux en is sindsdien overtuigd van het open source-

besturingssysteem. De lichtgewicht Ubuntu-uitvoering Lubuntu is één van de acht 

opties die dit open source-initiatief wil voorhouden aan XP-gebruikers. 

  

Hiervoor zijn nog medewerkers nodig, die het masterplan van XP-migratie moeten 



invullen. Het StartUbuntu Team telt nu achttien actieve leden. Op de planning staat 

onder meer het schrijven van duidelijke documentatie die XP-gebruikers een 

vergelijking geeft tussen hun besturingssysteem en de varianten van Ubuntu. 

  

Bron: Webwereld 

  

Hardware: 

Vertraging Sony iPhone 5S 

  

Tijdens een speciaal evenement lanceerde Apple twee nieuwe iPhones: de 5C en 5S. 

Beide smartphones worden standaard geleverd met het nieuwe iOS 7. Zoals in het 

verleden ook het geval is geweest, is er een grote vraag naar de iPhones. Hoewel de 

bovengenoemde smartphones nog niet in Nederland verkrijgbaar zijn, zou dat in 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wel het geval moeten zijn. Het lijkt er echter 

wel op dat er problemen zijn met de verkrijgbaarheid. Vanaf de lancering zou de 

iPhone 5S namelijk niet direct leverbaar zijn geweest en nu nog steeds niet. 

  

Volgens Trusted Reviews zou de iPhone 5S op de dag van de lancering niet 

leverbaar zijn geweest en tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Apple zou 

vanaf 'day one' online een leverdatum van oktober hebben opgegeven. Dit is op dit 

moment nog steeds zo. Wie de Duitse en Engelse webpagina's van Apple bekijkt, zal 

erachter komen dat er minimaal tot de hierboven aangegeven maand gewacht dient 

te worden. Dit zou op een vertraging duiden die ook bij andere retailers en 

providers te zien zou zijn. De vertraging zou gelden voor alle kleur- en 

opslagvarianten van de 5S. Apple Stores zouden wel een beperkte voorraad hebben 

(gehad). 

  

Volgens een woordvoerder van O2 zou de iPhone 5S vanwege onbekende 

problemen een vertraagde zijn. De iPhone 5C zou wel 'leverbaar' zijn. Vermoedelijk 

heeft deze vertraging met de nieuwe Touch ID vingerafdrukscanner te maken, al 

blijft dit speculatie. Het is voor klanten en geïnteresseerden te hopen dat de Apple 

de problemen kan oplossen. 

  

Mogelijke fusie tussen 2 Taiwanese grootheden 

  

Unwired View suggereert een mogelijke fusie van de Taiwanese grootheden ASUS 

en Acer. De website baseert zich op uitlatingen van beide bedrijven waaruit mag 

blijken dat ze meer dan ooit open staan voor het bundelen van de krachten. Zo 

antwoordde ASUS topman Johnny Shih op de vraag naar een mogelijke fusie dat 

hoewel de markt volop in beweging is, men altijd een open blik moet hebben naar 

zulke zaken. 

  

Nu de moederbord verkopen al langer een dalende lijn laten zien, focust ASUS zich 

steeds meer op mobiele producten. En hoewel het bedrijf tot dusverre nog altijd 

meer high-end aanbiedingen heeft dan lower-end, zou dat in de toekomst zo maar 

eens kunnen veranderen. 

  

Acer oprichter Stan Shih meldde ook iets over een open blik op fusies of overnames, 



maar haastte zich daarbij te zeggen dat iedere deal die zal worden gemaakt goed 

overwogen zal moeten zijn, teneinde een maximaal rendement te behalen voor 

aandeelhouders en werknemers van beide bedrijven, als ook de gehele 

samenleving. "Wanneer Acer van grotere waarde kan worden met een dergelijke 

stap, gaan we er voor. Indien niet, gaat het niet gebeuren" zo stelde Shih. 

  

Samsung Galaxy Gear 

  

De Galaxy Gear is vanaf 24-09 verkrijgbaar in Nederland en is een smartwatch 

bedoeld om te gebruiken als extra accessoire bij een Galaxy smartphone. 

Notificaties van inkommende gesprekken, berichten en e-mails worden allemaal 

getoond op het kleine 1,63" scherm van de smartwatch, zodat een mobiele telefoon 

opgeborgen in de zak kan blijven. Verder is het mogelijk om met de smartwatch 

applicaties van de smartphone te bedienen door bijvoorbeeld alvast een e-

mailbericht te openen. Als laatste kan er zelfs worden gebeld met een smartwatch 

dankzij ingebouwde speaker en microfoon die ook gelijk spraakcommando's 

begrijpt. 

  

Bron: Hardware Info 

  

Hardware te koop 

  

Asus A8N32-SLI Deluxe  + I/O Shield 

AMD Athlon 64 X2 4600+ + Zalman Cooler 

4x1GB DDR PC3200 

  

Bovenstaande staat te koop voor 80 Euro, is overgebleven na een recentelijke 

upgrade maar nog performant genoeg voor normaal dagelijks gebruik. 

  

Toshiba Satellite L300D-10A (AMD Turion 64 X2 TK-57, 15,4", 1280x800 (WXGA), 

Radeon Mobility X1200, 4GB RAM, 160GB, Vista Home Premium) 

  

Vertoont de gewone gebruikssporen en komt met een universele stroomadapter. 

  

DELL Optiplex 755 All in One Intel Pentium Dual Core Desktop 

  

Prijs voor beiden te bevragen 

  

Contact via bla3572@gmail.com  

  

Software: 

Chrome bant 'out of date' plug-ins 
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Chrome faseert ondersteuning voor de Netscape Plug-in API (NPAPI) volledig uit, 

omdat het onveilig, onstabiel en complex is. Silverlight en Java zijn gewaarschuwd. 

  

Google zal volgend jaar de ondersteuning voor het plug-in platform Netscape Plug-

in API (NPAPI) compleet uitfaseren. “Hedendaagse browsers zijn sneller, veiliger en 

kunnen meer. Ondertussen is NPAPI, een architectuur uit de negentiger jaren, de 

belangrijkste bron geworden van vastlopers, crashes, security incidenten en 

codecomplexiteit”, schrijft Chrome-securityman Justin Schuh. 

  

Meer info op Webwereld 

  

 

Google QuickOffice 

  

Google geeft QuickOffice gratis weg op smartphones en tablets draaiend op Android 

en iOS. Met één universele app concurreert QuickOffice rechtstreeks met Microsofts 

Office 365. 

  

QuickOffice wordt voor iedereen gratis op Android en iOS. De mobiele 

productiviteitsapplicatie is per direct beschikbaar in Google Play en de App Store, 

waarbij het inloggen met Google Account nodig is. Tot dusver konden alleen 

zakelijke afnemers van Google Apps for Business gratis gebruik maken van 

QuickOffice. Als bonus geeft Google voor een duur van 2 jaar 10 GB aan 

cloudopslag weg aan iedereen die voor 26 september gebruik maakt van de app. 

  

De nieuwe versies van de QuickOffice-app hebben ook enkele nieuwe functies 

meegekregen. Met de app kunnen Microsoft Office-documenten worden bekeken en 

bewerkt vanuit Google Drive. Daar komt nu bij dat er ook .ZIP-mappen kunnen 

worden aangemaakt en grafieken in Excel en PowerPoint bekeken. 

  

Nieuwe Ubuntu releases 

  

Ubuntu Touch verschijnt tegelijk met Ubuntu 13.10 in oktober. Het OS dat alle 

platforms - pc, tablet, smartphone - verenigt tot één Ubuntu-ecosysteem moet een 

pc-killer worden. 

  

Op 17 oktober verschijnt de nieuwe Ubuntu-versie, die de codenaam Saucy 

Salamander draagt. Tegelijkertijd komt Ubuntu Touch 1.0 uit. Dat meldt 

Webwerelds Amerikaanse zustersite PCworld. De eerste apparaten met het 

besturingssysteem moeten volgend jaar verschijnen. 

  

De hardware verschijnt overigens nog niet. De crowdfunding-actie voor het 

referentiemodel Ubuntu Edge is mislukt. De speciale hardware laat dus nog op zich 

wachten, maar Canonical blijft stevig inzetten op de integratie van de Linux-distro 

op alle platforms. Het bedrijf positioneert Ubuntu Touch dan ook als ‘pc-killer’. 

  

Canonical denkt dat Ubuntu Touch een toekomst kan hebben bij OEM’s die nu 

Android-toestellen produceren. Het kernsysteem is compatibel met Android en 

http://t.ymlp300.net/umqagauusqeaiauqqafaub/click.php


dezelfde chipsets als in het overgrote deel van apparaten met dit besturingssysteem 

worden ondersteund. Ubuntu-grondlegger Mark Shuttleworth wil het OS uiteindelijk 

volledig open source aanbieden en niet meer afhankelijk zijn van proprietary 

firmware. 

Agenda: 

 

  

(18h30 - 22h00) 

 

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: 

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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Tessenderlo 
  

 


