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Agenda... 

Thema voor vrijdag 21 november 2014 

  

Wat moeten mensen nu kopen als ze een nieuwe pc samenstellen, gaan ze 
voor een kant en klare pc (HP, Lenovo) of kiezen ze zelf de componenten 
uit? 

  

Welke impact heeft de keuze van een AMD of Intel systeem, koop ik 
prijsbewust of geeft ik toch iets meer uit. Zijn de duurdere componenten 
echt hun geld waard? 

  

Ideaal voor de mensen die hun huidige systeem willen upgraden of 
vervangen en die met vragen zitten. 

  

Kom gerust die avond langs en we zoeken het samen uit. 

Nieuws... 

Is dit het einde voor Bhaalu? 

  

 
 

De rechtbank van koophandel in Antwerpen heeft Right Brain Interface 
verplicht om zijn cloudvideorecorderdienst Bhaalu stop te zetten. Dat 

schrijft De Standaard. 

  

Bhaalu vormt volgens de handelsrechter een inbreuk op het gebruik van 
het signaal van de omroepen VRT, Medialaan en SBS Belgium. Als het 

bedrijf zijn diensten niet binnen de maand stopzet, dreigt er een boete van 
1.000 euro per gebruiker per week. 

 
Bhaalu noemt zichzelf een moderne videorecorder waarmee je alle 

programma’s waar je volgens je tv-abonnement recht op hebt opneemt in 
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de cloud. Zo kan je ze met een week tot een maand vertraging herbekijken 
op je tv, pc of mobiel toestel. Volgens Right Brain Interface is het product 

perfect legaal, omdat je alleen programma’s kan bekijken die deel 
uitmaken van je tv-abonnement, en waar je dus voor hebt betaald. 

 
De cloudvideorecorder stootte echter meteen op heel wat kritiek van de 
zenders. Die waren van oordeel dat Bhaalu geen product is maar een 
dienst, en dat er dus de nodige vergoedingen moeten worden betaald, 

volgens het decreet Signaalintegriteit. 

 
Eerder had TV Vlaanderen al een rechtszaak in kort geding aangespannen 
tegen Bhaalu bij de rechtbank van koophandel in Hasselt. Die zaak werd 

reeds afgerond en de Hasseltse handelsrechter oordeelde toen dat Bhaalu 
perfect legaal is, maar zijn Antwerpse collega lijkt daar dus anders over te 

denken. 

 
Het is nog onduidelijk of dit het einde betekent voor Bhaalu. Right Brain 

Interface kan immers nog beroep aantekenen tegen de uitspraak. 

  

Volg de verder ontwikkelingen hierover online. 

  

Telenet moet netwerk openstellen 

  

In 2011 beslisten de Belgische telecomregulatoren dat alternatieve 
providers - tegen betaling - toegang moeten krijgen tot het netwerk van de 

kabeloperatoren, zodat ze zelf een kabelaanbod kunnen aanbieden. 
Sinds eind vorig jaar is het regelgevend kader voor die openstelling 

afgerond en kunnen operatoren zich aanbieden om met een eigen aanbod 
te starten. Mobistar was de eerste om daar gebruik van te maken en wil 
nog voor het einde van dit jaar de eerste gebruikers toegang geven tot 

internet, telefonie en digitale tv via de kabel. Een commerciële uitrol staat 
voor begin 2015 gepland. 

 
Telenet en de andere kabeloperatoren begonnen in 2011 een juridische 

strijd tegen de beslissing om de kabel open te stellen. Telenet beet eerder 
al in het zand met een schorsingsberoep en heeft nu ook ten gronde 

ongelijk gekregen van het Hof van Beroep in Brussel. “We zijn 
teleurgesteld, maar moeten het arrest nog grondig bestuderen,” reageert 

Telenet-woordvoerder Stefan Coenjaerts tegenover Belga. In principe is 
Cassatieberoep nog mogelijk, maar daarover heeft de operator nog geen 

beslissing genomen. In de zaak van de Franstalige spelers Voo en 
Numericable is nog geen uitspraak gevallen. 

Hardware... 

HP Sprout 
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Sprout is een all-in-one-computer met een ingebouwde projector, die de 
traditionele combinatie van muis en toetsenbord inruilt voor een systeem 
dat volledig is gebaseerd op touch. 

  

Enerzijds heb je het 23 inch-aanraakscherm van de pc zelf, maar 
daarnaast wordt Sprout ook geleverd met een interactieve touchmat, waar 
de projector elementen op projecteert die je via aanraaking kan 
manipuleren. Typen gebeurt dan bijvoorbeeld via een geprojecteerd 
softwaretoetsenbord of je kan een stylus gebruiken om op de touchmat te 
tekenen. 

  

De projector hangt als een lamp over de computer en maakt gebruik van 
een systeem met vier camera’s, gebaseerd op Intels RealSense 3D-
technologie. Naast projectie laat het systeem ook toe om 2D- en 3D-
objecten te scannen en manipuleren, zodat je ze vervolgens met een 3D-
printer kan afprinten. 

  

Onder de motorkap zit een Intel i7-processor, 8 GB RAM en een Nvidia 
GeForce GT 745A. De Sprout draait op Windows en heeft een adviesprijs 
van 1899 dollar. 

  

Zie voor meer info bij HP 

  

Oog van enorme zonnestorm richt blik op Aarde 

  

Een flinke zonnevlek keert zich op dit moment naar de Aarde en kan 

daardoor flinke impact hebben op onze elektronica en 
energievoorzieningen. Het is de grootste en meest actieve zonnevlek van 
de afgelopen 24 jaar. Mocht het tot een uitbarsting van een zonnevlam 
komen, kan dat leiden tot energie-uitval, verstoorde communicatie en 
beschadigde satellieten die in een baan om de Aarde draaien. 

  

Dat komt omdat een dergelijke CME (coronal mass ejections) een zware 
aanval doet om de magnetosfeer van de Aarde, verklaart The 
Conversation. Een dergelijke zonnevlam kan enkele minuten duren en 
levert op zijn zwaarst (de X-klasse) 100.000 maal het totale 
energieverbruik van de totale mensheid in een jaar tijd. 

  

Lees het volledige artikel op Webwereld. 

Software... 
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Office voor Android 

  

Microsoft accepteert sinds donderdag 6 november aanvragen voor zijn 
previewversie van Office voor Android. Het bedrijf is voor zijn 
testprogramma op zoek naar een doorsnede van gebruikers met 
verschillende Androidtablets. Belangstellenden kunnen zich aanmelden. 
Over een week zouden de eerste previewcodes worden uitgestuurd. 

  

Volgens woordvoerders van Microsoft komt Office voor Android begin 2015 
op de markt. De basisversie is gratis beschikbaar. Net zoals bij Office voor 
iOS zullen gebruikers in staat zijn om bestanden te bekijken, maken en 
bewerken in de apps van Office voor Androidtablets zonder een 
abonnement, maar als ze toegang willen tot de meer geavanceerde 
bewerktools of de onbeperkte OneDrive-opslag moeten ze betalen. 

  

Office voor Androidtablets bevat Word, Excel en Powerpoint. OneNote for 
Android is al langere tijd beschikbaar en gratis te downloaden in de Play 
Store. 

  

Microsoft pakt ook Office Mobile op Androidtelefoons aan om het meer in 
overeenstemming te brengen met Office voor Androidtablets, net zoals het 
dat ook op iOS heeft gedaan. Een van de aanpassingen is om de Office 
Mobile-hub te splitsen in drie losse apps voor Word, Excel en Powerpoint, 
net zoals ze op de iPhone gedaan hebben. 

  

Firefox verjaardagseditie 

  

Tien jaar geleden liet Mozilla een vlammend vosje op de wereld los. Firefox 
werd snel een populair alternatief voor de toen dominerende webbrowser 
Internet Explorer, en heeft sindsdien al honderden miljoenen gebruikers 
kunnen bekoren. 

  

Mozilla maakt zich sterk dat het zijn gebruikers op de eerste plaats zet, in 
plaats van de belangen van een groot bedrijf zoals Google, Apple of 
Microsoft. Om die belofte kracht bij te zetten heeft een “verjaardagseditie” 
van zijn browser gelanceerd, met nieuwe functies die de gebruiker de 
controle in handen geven. 

  

DuckDuckGo werd toegevoegd als alternatieve zoekrobot in Firefox voor 
Windows, Mac, Linux en Android. DuckDuckGo schotelt je zoekresultaten 
voor zonder te tracken wie je bent of wat je zoekt. Andere zoekrobots, 
zoals die van Google, gebruiken die informatie onder andere om je 
zoekervaring te verbeteren, maar ook voor het presenteren van gerichtere 
advertenties. 

  

Ten tweede werd er een “vergeetknop” aan de browser toegevoegd, al lijkt 
die in de Nederlandstalige versie voorlopig nog te ontbreken. Daarmee kan 
je op een eenvoudige manier alle browseractiviteit wissen van de afgelopen 
5 minuten, twee uur of 24 uur. Je hoeft dus niet langer de privémodus van 
de browser te activeren wanneer je, om welke reden dan ook, wenst dat je 
activiteit geheim blijft. 

  

Om je wegwijs te maken in de nieuwe en bestaande privacyfeatures in 
Firefox, werd een Privacy Coach toegevoegd die een rondleiding geeft door 
de verschillende mogelijkheden om de controle over je surfgedrag zelf in 
handen te nemen. 

  

Bron: ZDNet 
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