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Agenda... 

 

16 januari 2015 

Nieuwjaarsreceptie & de 
Toolkit van.... 

  

18 januari 2015 

Winterwandeling Bokrijk 

  

20 februari 2015 

DLNA / DuckDuckGo 

BitMappers Online 

  

www.bitmappers.be 

www.facebook.com 

www.florif.be 

  

Rekeningnummer: 

001-2267551-58 

  

Adres: 

VOC, A. 
Rodenbachstraat 18, 

3500 Hasselt 

  

Aanvang: 

20h15 

  

Agenda... 

Thema voor 16 januari 2015 

  

Deze avond gaan we met zen allen het nieuwe BitMappers jaar goed in 
zetten op de nieuwjaarsreceptie. 

  

Achteraf gaan we nog even in op 5 handige programma's die ons 
computerleven eenvoudiger moeten maken. 

Nieuws... 

Meer nieuws over Bhaalu 

  

 

  

Rechter geeft Right Brain Interface bescherming tegen schuldeisers. 

Bhaalu leeft nog, al hangen de overlevingskansen van de blauwe beer aan 
een zijden draadje. Na een veroordeling van de rechtbank van koophandel 
te Antwerpen werden de diensten van de cloud-videoopnamedienst illegaal 

verklaard, met alle gevolgen van dien voor moederbedrijf Right Brain 
Interface. 

  

De onderneming zag haar kernactiviteit wegvallen en moest opzoek naar 
een alternatief, maar de tijd staat niet stil. Omdat Right Brain Interface 

volgens de rechter nog het potentieel heeft om zich (op een legale manier) 
te herpakken gaf die het bedrijf een half jaar de tijd op zich te 

reorganiseren. Gedurende die periode geniet Right Brain Interface 
bescherming tegen zijn schuldeisers. Dat weet Datanews. Het vonnis 
dateert al van vorige maand maar verscheen nu pas in het Belgisch 

Staatsblad. 

  

Bart Van Copenolle benadrukt tegen Datanews dat er van een stopzetting 
geen sprake is. “Een reorganisatie dient om te reorganiseren, niet om stop 
te zetten”, aldus de medeoprichter. Hoe de toekomst van Bhaalu er uitziet 

http://t.ymlp202.net/buhakauqmwqagaesbaoau/click.php
http://t.ymlp202.net/buhakauqmwqagaesbaoau/click.php
http://t.ymlp202.net/buwadauqmwqalaesbaiau/click.php
http://t.ymlp202.net/buqafauqmwqataesbaaau/click.php
http://t.ymlp202.net/bujarauqmwqadaesbadau/click.php
http://t.ymlp202.net/bubaoauqmwqadaesbaiau/click.php


 

Handige links 

  

Google Maps 

 

SeniorenNet 

  

Gratis Software 

 

FreewareBox 

Giveaway 

 

Ubuntu 
 

 

blijft vooralsnog een raadsel. Veel zal afhangen van de uitspraak van de 
beroepsrechter. Right Brain Interface denkt zelf immers de wet niet te 
overtreden (een visie waar de Hasseltse rechtbank zicht trouwens bij 

aansluit). 

  

Anders zal de Vlaamse start-up op zoek gaan naar alternatieven. Dankzij 
de reorganisatieperiode van 6 maanden krijgen Copenolle en de zijnen nu 
de tijd om de mogelijkheden grondig uit te pluizen en de uitspraak van de 

rechter af te wachten, zonder de hete adem van de schuldeisers in hun 
nek. 

Hardware... 

Intel Compute Stick 

 

 

  

  

  

  

  

Een Chromecast toont voorbijgestreefd wanneer je Intels recentste 
aankondiging in beschouwing neemt. De Compute Stick is een toestel dat 
je net zoals de Chromecast in een HDMI-poort naar keuze duwt, maar de 
functionaliteit van Intels exemplaar gaat een stuk verder dan het 
streamingstaafje van Google. 

  

De Compute Stick tovert ieder scherm immers om tot een (weliswaar 
bescheiden) computer. De microPC verschijnt voorlopig in twee versies: 
ééntje met Windows 8.1 en één met Linux. De twee edities delen de Atom 
Z3735F Bay Trail Processor maar verder lopen hun specificaties uiteen. 

  

De Windowsversie bezit 2 GB aan RAM-geheugen en een intern geheugen 
van 32 GB (waarvan een groot deel opgeslorpt wordt door het OS). De 
Compute Stick met Linux houdt het bescheidener met 1 GB RAM en 8 GB 
geheugen. De lagere specificaties zijn te danken aan de kleinere 
voetafdruk van Linux en zorgen voor een scherpere prijs: 89 dollar in 
plaats van de 149 dollar voor de Windows-stick. 

  

Allebei de toestellen zijn uitgerust met een gewone en een microUSB-

poort. Ook een microSD-kaartlezer tekent present. Aan de draadloze kant 
krijg je Bluetooth 4.0 en wifi (maar geen ac). Stroom krijgt de Compute 
Stick niet via de HDMI-aansluiting. Daarvoor moet je het ding op het 
stroomnetwerk aansluiten met een microUSB-kabel. Als de Compute Stick 
aanslaat, mogen we in de toekomst krachtigere exemplaren verwachten. 

http://t.ymlp202.net/besafauqmwqazaesbalau/click.php
http://t.ymlp202.net/beuadauqmwqaxaesbapau/click.php
http://t.ymlp202.net/beeacauqmwqaiaesbaiau/click.php
http://t.ymlp202.net/bemaxauqmwqagaesbaoau/click.php
http://t.ymlp202.net/bejalauqmwqazaesbaxau/click.php
http://t.ymlp202.net/bebafauqmwqaraesbavau/click.php
http://t.ymlp202.net/buyaiauqmwqavaesbatau/click.php


Intel suggereerde al op CES dat staafjes met een Core M-hart niet uit den 
boze zijn. 

  

Hardware te koop 

  

17" Xerox XL775 - 19" Samsung 930BF Zwart - 26" Proview 2600W 

Bijna volledige PC  

Antec Performance Plus 1080AMG - SOHO File Server 

GA-880GA-UD3H (AM3) + ATI Radeon HD 4250 (Onboard) + Realtek HD 
Audio (Onboard)  

AMD Phenom II 965 BE + Stock Cooler  

2x Sharkoon SATA QuickPort Intern 3-Bay 

Antec P180 - Mini - Black - UATX 

Dell OptiPlex 755 All-in-One Pentium Dual-Core E2160 + 17" LCD 

HP Pavilion dm1z + 120GB SSD 

  

Prijs te bevragen via email 

Software... 

Wireshark 

  

Met dit programma kunnen verschillende datapakketten en 
netwerkprotocollen op het netwerk worden geanalyseerd. Ook kan het 
programma eerder opgeslagen dataverkeer als invoer gebruiken. 

Wireshark is geschikt voor Windows, Linux en OS X, met aparte 

downloads voor 32bit- en 64bit-uitvoeringen van de besturingssystemen. 

In versie 1.12 is onder meer de ondersteuning voor Windows XP en de U3 
komen te vervallen, en is aangekondigd dat dit spoedig ook voor de 32bit-
versie van OS X gaat gebeuren. Verder wordt er hard gewerkt aan de 
overgang van GTK+ naar Qt, die in versie 2.0 compleet moet zijn. 

  

PassMark BurnInTest 

  

PassMark Software heeft een update voor versie 8.0 van 

BurnInTest uitgebracht. Dit programma zet de verschillende onderdelen 
van de computer flink aan het werk om zo de betrouwbaarheid en 
stabiliteit van het systeem te beproeven. De software is beschikbaar in een 
standaardversie en een professionele editie, en van beide is zowel een 
32bit- als een 64bit-uitvoering te downloaden. De professionele editie biedt 
extra testmogelijkheden voor tapedrives en parallelle, seriële en usb-
poorten. Daarnaast zijn de geheugentests in de Pro-versie uitgebreider. 

Meer informatie over de onderlinge verschillen is hier te vinden.  

 

  

Voordelen... 

Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste IT-nieuwtjes en de 

daarbij horende links; 

mailto:bla3572@gmail.com
http://t.ymlp202.net/behaiauqmwqakaesbafau/click.php
http://t.ymlp202.net/bewanauqmwqacaesbakau/click.php
http://t.ymlp202.net/beqaiauqmwqanaesbavau/click.php


 
  

Een korting bij aankoop van computerliteratuur op 
vertoon van een geldige BitMappers lidkaart 

  

  

 

http://t.ymlp202.net/beyafauqmwqakaesbapau/click.php
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