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Agenda... 

Thema voor vrijdag 20 juni 2014 

  

Die avond gaat René verder in op de werking van Outlook. Hoe werkt? Is 
Google Agenda een alternatief? 

  

Kom langs die avond en verruim je kennis. 

Nieuws... 

Reclame op Facebookfeed bepalen. 

 

Om meer duidelijkheid te scheppen over het hoe en waarom van 
advertenties introduceert Facebook nu een nieuwe functie: 

advertentievoorkeuren. Door op het pijltje naast een reclameboodschap te 
klikken krijg je binnenkort de optie om Waarom zie ik dit te selecteren. 

  

De sociaalnetwerksite draait niet om de pot met het antwoord. Je krijgt te 
zien welke doelgroep met welke interesses de eigenaar van de advertentie 

op het oog heeft. Zo is het snel duidelijk waarom een bepaalde post 
betrekking zou hebben op jou. Ben je toch niet akkoord, dan kan je via de 

advertentievoorkeuren aangeven dat je dat specifiek type gesponsorde 
posts niet meer wil zien. 

  

De functie is vanaf vandaag beschikbaar in de VS en wordt gestaag 
uitgerold. Binnenkort zullen ook wij er gebruik van kunnen maken. 

  

De openheid van Facebook over het advertentiebeleid is een welkom 
initiatief van het sociale netwerk dat niet altijd een even vriendelijk imago 

heeft. Net als zovele andere gratis diensten moet Facebook zowel 
adverteerders als gebruikers tevreden stellen om geld in het laatje te 

krijgen, en duidelijke communicatie als deze doet daar geen kwaad aan. 

  

Intel verliest beroep tegen megaboete 

  

Intel heeft zijn beroep verloren tegen de beslissing van de Europese 
Commissie om de chipfabrikant een boete van meer dan 1 miljard euro op 
te leggen wegens misbruik van zijn machtspositie tegenover concurrent 

AMD. 

 
“De Commissie heeft volgens de vereiste wettelijke standaard aangetoond 

dat Intel heeft geprobeerd om de anticompetitieve natuur van zijn 
praktijken te verbergen en een langetermijnstrategie heeft ingevoerd om 
AMD van strategisch belangrijke verkoopkanalen uit te sluiten,” staat te 
lezen in het 300 pagina’s tellende besluit van het Gerecht, dat Reuters 

heeft kunnen inkijken. 

 
De feiten dateren van 2009 toen Intel en AMD nek aan nek waren om de 

Europese processormarkt te domineren. De Europese 
concurrentiewaakhond was toen van mening dat Intel op een oneerlijke 
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Ubuntu 
 

 

manier AMD probeerde tegen te werken, door pc-fabrikanten als Dell en HP 
fikse kortingen aan te bieden. 

 
Intel is van mening dat het de wet nooit heeft overtreden en zegt 
tegenover Reuters dat het een complexe zaak is met verschillende 
aspecten. Nu het Gerecht van de Europese Unie Intel ongelijk heeft 

gegeven, kan de chipfabrikant alleen nog maar bij het Europese Hof van 
Justitie gaan aankloppen om eventueel onder de monsterboete uit te 

komen. 

Hardware... 

Intel Pentium Anniversary Edition 

 

 

  

  

Eerder deze maand introduceerde Intel een nieuwe processor; de 

Pentium G3258 'Anniversary Edition', waarmee Intel zijn 

twintigjarig bestaan van de Pentium-merknaam viert. Een relatief 
eenvoudige processor die qua specificaties vrijwel identiek is aan de 
Pentium G3420. De G3258 heeft echter een vrij instelbare multiplier 
waardoor hij bij uitstek geschikt moet zijn voor overklokkers met een 
beperkt budget, zo is hij al in onze prijsvergelijker terug te vinden vanaf 
€64,90. 

  

ASRock speelt hierop in met een nieuw moederbord die speciaal voor deze 
processor in het leven is geroepen. Het betreft een zeer eenvoudig bord 
maar volgens het bedrijf is niet bespaard op de overklokmogelijkheden. Zo 

beschikt hij over de nieuwe Intel Z97 chipset en draagt dan ook de naam 
Z97 Anniversary. Hij is voorzien van vier DDR3-geheugensloten waarmee 
geheugenkloksnelheden tot boven de 3100 MHz mogelijk moeten zijn. 
Verder voorziet hij in een PCI-Express 3.0 x16 slot, driemaal PCI-Express 
2.0 x1 en twee ouderwetse PCI-sloten. Er zijn zes SATA 6 Gb/s-
aansluitingen, zes USB 3.0-poorten en een HDMI-aansluiting voorhanden. 
Ook 7.1-kanaals geluid via een Realtek ALC887 codec en Intel Gigabit LAN 
ontbreken niet. 

  

De ASRock Z97 Anniversary moet spoedig op de markt verschijnen en gaat 
€70,- à €80,- kosten. 

  

Galaxy Tab S 

  

Samsung heeft de Galaxy Tab S aangekondigd, een tablet die klaar is 

om de strijd aan te gaan met de iPad van Apple. 
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Op papier verslaat de Galaxy Tab S de iPad op zo ongeveer elk onderdeel: 
een hogere resolutie, ondersteuning voor een externe opslagruimte tot 128 
GB en een snellere draadloze verbinding. Dit is alles is verpakt in een 
frame van slechts zes millimeter dik. 

  

De nieuwe Galaxy Tab S leent ook enkele opties van Samsungs 
smartphones, zoals de mogelijkheid om twee apps tegelijkertijd te openen. 
Daarnaast kun je de tablet met Sidesync koppelen aan bepaalde toestellen, 
zoals de Galaxy S5. Zodra de apparaten met elkaar verbonden zijn via wifi 
kun je bestanden delen of zelfs een telefoongesprek voeren vanaf je tablet. 
Tevens komt er een geoptimaliseerde versie van Samsungs Milk Music-
dienst beschikbaar. 

  

De Galaxy Tab S is verkrijgbaar met een 8,4 inch- of een 10,5 inch-
scherm. Verder zijn beide modellen hetzelfde. Samsung heeft nog niet 
laten weten hoeveel de tablet buiten Amerika gaat kosten. 

  

  

  

Hardware te koop 

  

Laptop (bevragen bij Jos) 

  

HP Envy 17 Notebook PC 17-j000eb 

4th gen. Intel Core i7-4700MQ Pros. 2,4Ghz 

1 TB Hard Drive 

8192MB DDR3 SDRAM 

DVD Optical Drive 

43,94cm(17.3") Diagonale HD+ LED Display 

NVIDIA GeForce Graphics 

Lan, WLan, USB & Bleuthooth  

Windows 8 

  

Computeronderdelen (bevragen bij Bart)  

 

2x2GB DDR3-1600 (CML4GX3M2A1600C9B) 25 EUR 

2x2GB DDR3-1600 (CML4GX3M2A1600C9B) 25 EUR 

  

1x 500 GB SATA WD5000AAKS-00YGA0 15 EUR 

1x 1TB SATA WD10EAVS-00D7B0 40 EUR 

  

De S.M.A.R.T. & Power on Hours waarden kunnen opgevraagd worden. 

Software... 

Privacy Eraser 

  

Wie met een pc werkt laat sporen na, zeker wanneer je ook nog eens het 
internet opgaat. Wil je vermijden dat andere gebruikers op 
privacygevoelige informatie van je stuiten, dan moet je op gezette tijden 
de bezem door dergelijke data halen. Met Privacy Eraser Free kun je dat 
opschoonproces verregaand automatiseren. 

  

De interface van Privacy Eraser Free oogt erg aantrekkelijk, met een 
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opvallende Scan-knop. Zodra je die indrukt, onderzoekt de tool je systeem 
op allerlei brokjes informatie die op een of andere manier iets over je pc- 
en internetactiviteiten prijsgeven. 

  

Houd er wel rekening mee dat in de gratis versie van Privacy Eraser de 
gevonden data via de normale weg verwijderd worden. Die worden dus niet 
‘geshred’ (lees: overschreven met pseudo-toevallige data), wat inhoudt dat 
een  gevorderd gebruiker deze met behulp van de juiste tools mogelijk 
alsnog weet op te vissen. 

  

In de gratis versie ben je beperkt tot een eenmalige overschrijving (1-
pass), maar tenzij je vreest dat de NSA je schijf gaat uitpluizen, is zo’n 
simpel overschrijvingsalgoritme heus voldoende om je data ontoegankelijk 
te maken. 

  

Problemen voor Streamingversie Office na patch 

  

Een patch die Microsoft deze week voor Office 2013 heeft uitbracht zorgt 
ervoor dat de software bij sommige gebruikers niet meer opstart. 

  

Een deel van de gebruikers van Office 2013 Click-to-Run, Microsofts 
streamingtechnologie, kan het programma niet meer opstarten, meldt 
Microsoft. Dat komt door patches die dinsdag verschenen. 

  

Click-to-Run is bedoeld om Office te gebruiken zonder dat het programma 
volledig op de computer hoeft te worden geïnstalleerd. Daardoor is Office 
volgens Microsoft binnen een paar minuten al te gebruiken. 

  

Microsoft is een onderzoek gestart en werkt aan een oplossing Minder dan 
1 procent van de gebruikers van Office zou zijn getroffen. Desondanks 
heeft het probleem de hoge prioriteit van Microsoft gekregen. Als een 
work-around kunnen gebruikers Office Click-to-Run via een fix-it de-
installeren en opnieuw installeren via MyAccounts 

Voordelen... 

Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste IT-nieuwtjes en de 

daarbij horende links; 

 
  

Een korting bij aankoop van 
computerliteratuur op vertoon 

van een geldige BitMappers 
lidkaart 

  

 
  
  

  

 

http://t.ymlp283.net/mwyanaubeheataubqafaub/click.php
http://t.ymlp283.net/mqsalaubeheaxaubqagaub/click.php


Verantwoordelijke uitgever: Fabian Haest Winkeldonkstraat 12 3980 Tessenderlo 
 

 

 


