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Thema voor vrijdag 17 oktober 2014 

  

Die avond gaan we verder in op Proshow Producer: Voor zover ik het 
begrepen heb is het 1 grote multimedia applicatie waar je heel wat mooie 
dingen mee kan maken. Maar wat het allemaal kan en hoe je het moet 
gebruiken wordt allemaal uitgelegd door Frank Vandersmissen. 

  

Kom langs die avond en verruim je kennis. 

Nieuws... 

Belgische gamewebsite 9lives gehackt 

 
 

Wie lid is van de Belgische gamewebsite 9lives doet er goed aan om zijn 
wachtwoord aan te passen. De website is slachtoffer gevallen van een 

hacker die de gehele database in handen heeft gekregen en tegen betaling 
op het internet aanbiedt. 

  

Het nieuws werd door 9lives zelf bevestigd en de website werd tijdelijk uit 
voorzorg offline gehaald. Ook Telenet, dat instaat voor het beheer van de 
website, bevestigt de hack. De provider onderzoekt nu hoe de diefstal kon 
gebeuren. Mogelijk is een recente update van de website, die overigens op 

heel wat kritiek stootte bij de gebruikers, de oorzaak van het probleem. 

  

9lives is één van de grootste gamingcommunities van de Benelux, waar 
gamers elkaar ontmoeten om ervaringen te delen of spellen door te 

verkopen. Telenet zegt dat het de gegevens van de honderdduizenden 
gebruikers van het forum zo goed mogelijk probeert te beschermen, maar 
raadt iedereen aan om zijn wachtwoord zo snel mogelijk aan te passen. 

  

Lenovo heeft een vijfde van de pc-markt in handen 

  

Lenovo heeft in het derde kwartaal van dit jaar wereldwijd een totaal van 
15,7 miljoen pc’s verscheept. Het staat daarmee met stip op nummer één, 

gevolgd door HP en Dell, die respectievelijk op 14,7 miljoen en 10,4 

miljoen pc’s afklokken. Lenovo heeft daarmee voor het eerst de kaap van 
20 procent marktaandeel overschreden. Dankzij een groei van 2,3 procent 

ten opzichte van vorig jaar heeft het zijn voorsprong op HP, dat zijn 
aandeel tijdens dezelfde periode met 1,3 procent zag stijgen, flink 

vergroot. 

  

De mijlpaal van 20 procent kwam naar eigen zeggen sneller dan verwacht 
en werd onder meer beïnvloed door de heropleving van de globale pc-

markt. Hoewel de verkoop van pc’s nog altijd in een negatieve lijn gaat, 
was die daling tijdens het afgelopen kwartaal volgens cijfers van Gartner 

en IDC veel minder sterk dan verwacht. 

  

Lenovo’s inkomsten bedragen bijna 50 miljard dollar en worden vooral 
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aangedreven door de succesvolle pc-tak. Deze week kondigde het bedrijf 
nog een nieuw vlaggenschip aan in zijn lijn met ultrabooks; de Yoga 3 Pro, 

die de Yoga 2 Pro moet opvolgen. 

  

Pc’s zullen de core business blijven, maar dat betekent niet dat de Chinese 
fabrikant zich niet in andere wateren durft te begeven. Kijk maar naar de 
overname van Motorola Mobility, die binnenkort wordt afgerond, en de 

aankoop van de servertak van IBM. Dat zijn twee strategische aankopen 
waarmee het bedrijf zichzelf meteen verzekert van een sterke positie in 

enerzijds de mobiele en anderzijds de enterprise markt. 

  

Belgacom wordt Proximus 

 

CEO Dominique Leroy maakte het nieuws vandaag bekend tijdens een 
persconferentie. “Deze overstap is een fundamenteel onderdeel van onze 
groeistrategie, waarbij we onze klanten meer dan ooit centraal plaatsen in 

alles wat we doen,” aldus Leroy. 

  

Aan de overgang naar een eengemaakt merk ging een grondige 
voorbereiding vooraf. Vaste, mobiele en IT-technologieën groeien steeds 

meer naar elkaar toe. Door alle oplossingen onder één merk aan te bieden, 
kan Belgacom zijn verschillende diensten naar eigen zeggen optimaal 

combineren om zijn klanten altijd en overal te bedienen, en een éénduidige 
communicatie te voeren. 

  

De nieuwe merknaam wordt bijgestaan door de baseline ‘Altijd dichtbij’. 
Voor Belgacom betekent dat meer focus op service en een verdere 

uitbreiding van de dienstverlening. “Het voorbije jaar werd reeds hard 
gewerkt om nieuwe beloften aan onze klanten waar te maken,” zegt 

Dominique Leroy. “Onze klantendienst is beter bereikbaar, de 
klantentevredenheid stijgt en het aantal klachten is sterk gedaald. Nu 

brengen we onze e-services samen in de app “My Proximus” en lanceren 
we nieuwe diensten en producten, zoals het “Same Day Repair” aanbod 

voor onze business klanten.” 

  

Belgacom heeft geopteerd voor de naam Proximus omdat het merk reeds 
een hoge naambekendheid geniet, terwijl het in de markt zetten van een 
nieuwe naam heel wat geld kost. De rebranding gaat vanaf 29 september 
van start en verloop geleidelijk en automatisch. Bepaalde zaken, zoals de 
Proximus TV interface, worden geleidelijk uitgerold in de komende weken. 

Klanten hoeven zelf niets te doen, alle veranderingen gebeuren 
automatisch. 

Hardware... 

ASRock komt met  X99 Extreme11 
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Een tekort aan SATA-aansluitingen komt niet veel voor bij de high-end 
moederborden, maar voor de kleine groep die daarom ook in het hoge 
segment nog tegen keuzeproblemen aanloopt, komt ASRock nu met de 
X99 Extreme11. Dit bord telt maar liefst achttien kanalen voor opslag: tien 
daarvan zijn SATA600 uit de X99-chipset, de overige acht komen uit een 
extra LSI SAS 3008-controller. Ondanks dat die aansluitingen voor de meer 
zakelijke SAS-interface bedoeld is, kan men er ook simpelweg acht 
SATA600-schijven aan hangen. 

  

Het moederbord is voorzien van een LGA2011-3 socket voor Haswell-E 
processors, met aan iedere kant vier geheugenbanken. De stroom komt 
overigens binnen via een 12-fase stroomvoorziening. Verder zijn er vijf 
PCI-Express 3.0 x16-sloten aanwezig, waarvan er vier met 16 lanes 
aangesloten kunnen worden dankzij de twee PLX 8747-chips. Om te helpen 
bij het overbrengen van het enorme vermogen van vier of vijf videokaarten 
is een extra molex-aansluiting te vinden. Tussen de PCI-Express 
aansluitingen zitten bovendien nog eens twee M.2-connectors voor nog 
meer opslag. 

  

Voorlopig is het nog altijd gissen naar de prijs maar ik schat hem toch rond 
de 400-450 Euro min. 

  

Dell Latitude 14 Rugged Extreme 

  

De tank, handtasje voor nerds of gewoon een heel professioneel apparaat. 
Laten we het maar even op de laatste categorie houden. De Dell Latitude 
14 Rugged Extreme is een laptop die gemaakt is om tegen een stootje te 
kunnen, dat zie je direct. Hij is voorzien van een handvat dat je ook met 
een paar stevige handschoenen kunt vastpakken. Een laptop gemaakt voor 
buiten en voorzien van IP65-certificering. Hij kan overigens niet alleen 
tegen water en stof, ook kan hij tegen een stootje. 

  

Ook op het scherm dat een formaat heeft van 14 inch en 1366x768 pixels 
telt heeft Dell een aantal aanpassingen gemaakt ten opzichte van haar 
standaard laptops. Zo is het extra helder, waardoor je het buiten vrij goed 
kunt aflezen. Ook is het voorzien van touch, maar niet capacitief zoals de 

meeste aanraakschermen maar resistief. Je hoeft je handschoenen dus niet 
uit te doen. Voor het gemak is ook een eenvoudig pennetje meegeleverd. 
Die zit net voor het keyboard aan de linkerkant in de laptop gestoken. Licht 
is hij niet; hij weegt 3,72 kilo en dat is ongeveer het dubbele van een 
gewone Latitude 14. 

  

De volledige bespreking kan je lezen op Hardware Info 
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Samsung bouwt nieuwe miljarden fabriek 

 

Samsung is van plan een recordbedrag van 14,7 miljard dollar neer te 
tellen voor een nieuwe fabriek. Deze moet gebouwd gaan worden in 
Pyeongtaek, 75 kilometer onder Seoul. De investering moet uiteindelijk 
150.000 banen gaan opleveren als de bouw in 2017 af is. Waar de nieuwe 
fabriek voor gebruikt gaat worden weet Samsung naar eigen zeggen nog 
niet. Volgens Reuters moet er echter gedacht worden aan werkgeheugen of 
processors. 

 

De toenemende vraag naar mobiele processors zou de reden zijn voor het 
bouwen van de nieuwe fabriek. Daarnaast is het de enige tak van het 
bedrijf waar de winst stabiel is; onder andere de mobiele afdeling heeft zijn 
opbrengsten de laatste kwartalen zien dalen.  

Software... 

Roboform 

  

Je hebt tegenwoordig voor alles een wachtwoord nodig. Technisch gezien 
zou je voor al je belangrijke websites een ander wachtwoord moeten 
verzinnen, om je online identiteit veilig te stellen. 

  

In de praktijk is dat moeilijk, onthoud maar eens 25 verschillende 
gebruikersnamen en wachtwoorden, allemaal met hoofdletters, kleine 
letters en speciale tekens. Een vervelende taak, wat ervoor zorgt dat velen 
een eenvoudig wachtwoord kiezen dat ze voor bijna alles gebruiken. 

  

Er bestaat een eenvoudigere manier: met Roboform hoef je slechts één 

wachtwoord te onthouden, voor al je websites, terwijl je gegevens toch 
goed beveiligd zijn. Roboform onthoudt je gebruikersnaam en wachtwoord 
voor elke website, en kan zelfs moeilijke wachtwoorden genereren. Als de 
tool je wachtwoord eenmaal kent, hoef je het nooit meer zelf in te voegen. 

  

Het programma is compatibel met de meeste populaire browsers op 
Windows en Mac, maar werkt ook op iOS, Android en zelfs Linux. Let wel: 
met de gratis versie kan je niet meer dan tien logins beheren. Is je 
collectie van met wachtwoord beveiligde websites groter, dan kan je 
natuurlijk altijd de betalende pro-editie overwegen.  

  

Waarom Windows 10 naamgeving? 

  

Waarom Windows 10? En geen Windows 9? Omdat oude programma's zo 
zijn ontwikkeld dat ze Windows 95 en 98 aanroepen op alleen het cijfer 9. 
En dat zou dus een probleem zijn als het nieuwe besturingssysteem ook 9 
had geheten. Althans, zo gaat nu een nieuwe theorie. 

  

Volgens een Redditor die claimt een ontwikkelaar bij Microsoft te zijn, heeft 
de nieuwe Windows het opvolgingsnummer 10 gekregen in plaats van 9, 
omdat veel softwareprogramma's juist '9' aanroepen als ze zoeken naar 
Windows 95 en 98. Dat probleem zou gevonden zijn in de eerste testen 
van Windows '9' met software van andere partijen. 

  

Het lijkt een even plausibele reden als elke andere theorie die nu de wereld 
rondgaat, vooral omdat Microsoft zelf nog steeds niets wil zeggen over de 
nummering. Maar een verdere uitdieping van Engadget, dat zegt 
verschillende software-ontwikkelaars te hebben gesproken hierover, lijkt 
toch wel te bevestigen dat een eventuele Windows 9 inderdaad voor 
problemen had kunnen zorgen. 
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Daarnaast hebben andere ontwikkelaars naar aanleiding van de discussie 
op Reddit zelf eens de zaak onderzocht, en dat lijkt eveneens een 
bevestiging van het probleem op te leveren. 

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 
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