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Handige links 
  

Google Maps 
  

Agenda... 
  

Thema voor 20 februari 2015 
  
Deze avond gaan we het hebben over de toolbox van René (eenzelfde 
formule zoals vorige maand werd toegepast) en de zoekmachine 
DuckDuckGo door Johan. 
  
  

Nieuws... 
  

Windows 10 
  

 
  

Nu de release datum van Windows 10 dichterbij komt zien we ook meer en 
meer info hieromtrend verschijnen. 

  
Nadat Microsoft consumenten heeft ingelicht over de gratis upgrade-

mogelijkheden voor Windows 10, krijgen nu ook zakelijke klanten de eerste 
details te horen. In een blogpost van 30 januari zegt het bedrijf dat 

gebruikers met Windows 7 Pro, Windows 8 Pro en Windows 8.1 Pro ook in 
aanmerking komen voor een gratis upgrade naar Windows 10. 

 
Mensen die een pc hebben die draait op een van die versies van Windows 

krijgen een jaar de tijd om gratis te upgraden naar Windows 10. De 
verwachting is dat het nieuwe besturingssysteem in het najaar verschijnt. 
Microsoft blijft updates en patches leveren aan deze klanten via Windows 

Update zolang hun apparaat ondersteund wordt door de fabrikant. 
 

Microsoft herhaalt in het bericht dat Windows 7 Enterprise, Windows 8 
Enterprise en Windows 8.1 Enterprise niet vallen onder de aanbieding om 
binnen een jaar gratis te upgraden naar Windows 10. Een woordvoerder 
laat weten dat zakelijke gebruikers met een Software Assurance-contract 
zoals gebruikelijk de laatste versie van Windows ontvangen als onderdeel 

van hun overeenkomst.  
 

Meer details hierover maakt het bedrijf de komende maanden pas bekend. 
Verder heeft Microsoft ook nog niets bekendgemaakt over hoeveel Windows 
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SeniorenNet 
  

Gratis Software 
  

FreewareBox 
Giveaway 

  
Ubuntu 

 

 

10 gaat kosten en welke edities beschikbaar zijn als het product op de 
markt komt. 

  
Verdere info online 

  
Legaliteit nekt RapidShare 

  
Herinnert u zich RapidShare nog? Zo'n vijf, zes jaar geleden was 

RapidShare een grote naam, naast bijvoorbeeld het eveneens verdwenen 
Megaupload. De dienst was bedoeld om eenvoudig grote bestanden te 

delen en werd al snel een favoriete bestemming van piraten die films en 
muziek beschikbaar stelden. 

  
In tegenstelling tot concurrent Megaupload, werkte RapidShare samen met 

de autoriteiten om illegale content te verwijderen. Daarnaast probeerde 

RapidShare zich de laatste jaren opnieuw uit te vinden als opslagdienst à la 
Dropbox. 

  
De antipiraterijmaatregelen en het omtoveren van RapidShare tot betaalde 
dienst zorgden allebei voor een tanende populariteit (de site stond een paar 
jaar geleden in de top 20 best bezochte sites van Alexa, nu niet eens meer 
in de top 5000), massaontslagen en nu het verdwijnen van de dienst. Na 

31 maart worden accounts gewist. 
  

Hardware... 
  

Corsair AIO-waterkoelers 
  

..  
  
Corsair heeft twee nieuwe onderhoudsvrije all-in-one waterkoelers 
aangekondigd; de H80i GT en de H100i GTX. De H80i GT heeft een 120 mm 
radiator, de H100i GTX beschikt over een 240 mm exemplaar. Daarnaast 
kunnen ze allebei overweg met Corsair Link. Hiermee kan onder meer de 
temperatuur uitgelezen worden en zijn de pomp en de ingebouwde LED-
verlichting in te stellen. 
  
De H80i GT heeft een extra dikke radiator, 49 mm om precies te zijn. Hij is 
voorzien van twee SP120L PWM static pressure ventilatoren in een push-
pull opstelling. De H100i GTX heeft zoals gezegd een dubbel zo grote 
radiator, hier gaat het echter om een exemplaar met een reguliere dikte. 
Ook hier is gekozen voor twee SP120L PWM-ventilatoren die in dit geval 
naast elkaar zijn gepositioneerd. De koelers zijn geschikt voor Intel LGA 
115x, 1366 en 2011 evenals AMD AM2, AM3, FM1 en FM2. 
  
De Corsair H80i GT kent een adviesprijs van 99,99 USD, de H100i GTX kost 
119,99 USD. 
  

BMW 
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De Duitse autoconstructeur BMW heeft een lek in zijn Connected Drive-
software verholpen met een veiligheidspatch. Door de fout konden dieven 
de deuren van de wagens openen met een willekeurige smartphone. 
  
Enkele jaren geleden wuifde de fabrikant nog een probleem weg waarbij 
dieven misbruik maakten van het keyless entry-systeem van zijn wagens. 
BMW zei toen dat diefstal een probleem was van alle constructeurs. In dat 
geval zouden hackers apparaatjes aan het ODB-systeem (On Board 
Diagnostics) gekoppeld hebben om zo een nieuwe sleutel te 
programmeren. 
  
Een nieuwe fout met ongeveer dezelfde gevolgen wordt nu blijkbaar 
serieuzer genomen. BMW rolt naar 2,2 miljoen wagens (BMW’s, Rolls-
Royces en Mini’s) een software-update voor het Connected Drive-systeem 
uit. Dit platform werkt met een ingebouwde simkaart voor 
navigatiedoeleinden en apps, en kan ook gebruikt worden voor 
noodoproepen en om een wifi-hotspot in de wagen te installeren. 
  
Volgens de Duitse automobilistenvereniging ADAC, die de fout aan BMW 
meldde, konden hackers op enkele minuten tijd via het systeem de deuren 
van de wagens openen, zonder enig spoor achter te laten. 
  
Waar het lek precies zit, meldt BMW niet, maar het bedrijf bevestigt dat 
ADAC inderdaad “een potentieel veiligheidsgevaar” heeft gevonden 
wanneer er “data wordt verstuurd” en dat het de veiligheid van Connected 
Drive heeft opgeschroefd. Dat gebeurt door alle gegevensverkeer van het 
systeem langs een versleutelde HTTPS-verbinding te sturen. HTTPS is 
vooral bekend van de bankenwebsites. Het zorgt er voor dat klanten in een 
beveiligde omgeving transacties en overschrijvingen kunnen afhandelen via 
pc-banking. De laatste jaren is het aantal toepassingen echter fors 
toegenomen. 
  
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 
 
Prijs te bevragen via email 
  

Software... 
  

Spacetornado Renamer 
  
Het doel van Spacetornado Renamer is om gemakkelijk meerdere 
bestanden automatisch te hernoemen. Bijvoorbeeld een map met 
bestanden waarin je de koppeltekens zou willen laten vervangen door 

punten. Spacetornado Renamer is beschikbaar via hun website. 
  
De installatie is eigenlijk een fluitje van een cent, eenmaal gebeurd kan je 
het programma zo starten.Klik nu eerst op het vette woord 'Renamer' 
linksboven en kies 'Options'. Hier kan je aangeven wat het programma 
moet doen als een doelbestand al bestaat, als je met andere woorden een 
bestand wil hernoemen in een bestand dat al aanwezig is in de doelmap. 
Standaard staat 'Skip the file' (bestand overslaan) aangeduid. 
  
Met de knop 'Add Folder' kan je nu een hele map toevoegen aan de lijst, 
met 'Add Files' kan je afzonderlijke bestanden toevoegen. Slepen vanuit 
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Verkenner werkt natuurlijk ook. Vervolgens kan je onderaan de interface 
aangeven wat er moet veranderen en in welke volgorde dat moet 
gebeuren. Wil je bijvoorbeeld alle .html-bestanden hernoemen naar .htm, 
dan vink je het eerste vakje aan en maak je van die regel Replace all .html 
with .htm extension only. 
  
Wil je ook alle hoofdletters uit de bestandsnamen verwijderen, dan vink je 
het derde vakje aan en maak je van die regel Change case to: all lowercase 
including extension. Denk telkens goed na of je de bestandsextensie ook 
aan de hernoemingsregel wil onderwerpen. Wil je de nieuwe bestanden in 
een andere map doen belanden, dan vink je halverwege de interface 
Redirect output to: aan en kies je de map. Met een druk op 'Preview' kan je 
testen hoe het resultaat er zal uitzien. 
  

Inkscape 
  
Inkscape is een gratis vector tekenprogramma dat een behoorlijk goed 
alternatief is voor dure software als Adobe Illustrator. Voor niet-
professionele gebruikers heeft Inkscape in ieder geval meer dan genoeg 
mogelijkheden. Behalve tekenen (en logo's en iconen ontwerpen) kun je 
met Inkscape ook PDF-bestanden bewerken. 
  
Na jaren van werk is vorige week Inkscape 0.91 verschenen. De 

versiesprong van 0.48 naar 0.91 is - hoewel merkwaardig - zeker 
gerechtvaardigd: deze uitgave van Inkscape heeft namelijk een geheel 
nieuwe rendering engine, genaamd Cairo, voor een accuratere weergave 
van tekeningen. Hierdoor heeft Inkscape ook meer mogelijkheden, 
presteert het programma beter en gebruikt het minder geheugen. 
  
Verder zijn het tekst- en meetgereedschap in Inkscape 0.91 sterk 
verbeterd en is er een nieuwe symbolen-bibliotheek waaruit je grafische 
elementen kunt gebruiken (die je ook uit Visio kunt halen). 
  
Ook worden meer formaten ondersteund, zoals: FXG, SIF en HTML5 
exporteren en VSD en CDR importeren. EMF/WMF kunnen eveneens 
geïmporteerd en geëxporteerd worden op elk besturingssysteem. En de 
ondersteuning voor XCF, PDF, EPS en PS+LaTeX is verbeterd. 
  
Het aantal extensies voor Inkscape is fors uitgebreid. Verder zijn nog 
tientallen verbeteringen en vernieuwingen gedaan, is de interface verbeterd 
en ten slotte zijn er heel veel foutjes gerepareerd. Er is nu een Windows 
64-bit applicatie van Inkscape. 
  
Inkscape is beschikbaar voor Windows, Mac OS X en Linux en is in het 
Nederlands vertaald. 
  

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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