
 
  

 

Nieuwsbrief: 
April 2015 

24ste Jaargang - Nr 4 

Agenda... 

 

17 april 2015 

Doccle, Zoomit & 
DuckDuckGo 

 

25 april 2015 

Bloesemwandeling 
  

BitMappers 

Online 

  

www.bitmappers.be 

www.facebook.com 

www.florif.be 

  

Rekeningnummer

: 
001-2267551-58 

  

Adres: 
VOC, A. 

Rodenbachstraat 18, 
3500 Hasselt 

  

Aanvang: 
20h15 

  

 

Handige links 

  
Google Maps 

 

SeniorenNet 
  

Gratis Software 
 

FreewareBox 

Agenda... 
Thema voor 17 april 2015 

  
Deze avond gaat er lichtjes anders uitzien dan eerder gepland. 
  
In de eerste helft gaan René & Johan het hebben over Doccle en Zoomit. 
  

Zoomit is een gratis dienst in Internet en Mobile Banking waarmee u uw 

documenten zoals facturen, creditnota’s en loonbrieven snel en gemakkelijk 
afhandelt. U beslist zelf wanneer u betaalt en verliest dus minder tijd met uw 
geldzaken. Daarnaast bent u verlost van uw paperassen en helpt u het milieu 
een handje. 
  

Doccle vereenvoudigt je persoonlijke administratie, en is een eenvoudig en 

veilig digitaal platform voor het bewaren en beheren van documenten: zowel 
Telenet-documenten als documenten van andere partners.  
  
In de tweede helft gaat Johan verder met DuckDuckGo 
  

DuckDuckGo is een zoekmachine die informatie van veelbezochte sites 

zoals Wikipedia gebruikt om traditionele internetzoekresultaten te verbeteren. 
De zoekmachine beoogt een betere privacy voor gebruikers te geven en poogt 
ook zoekmachine-bias te voorkomen. Er wordt ook niet gekeken naar het 
zoekgedrag van de gebruiker. Elke gebruiker krijgt dezelfde zoekresultaten te 
zien voor dezelfde zoekopdracht. 

Nieuws... 
Telenet wordt sneller 

  

 
  

Eind vorige maand heeft Telenet een upgrade doorgevoerd voor zowel de 
particuliere als professionele internetformules. 
  

Particulieren: 
  
Basic Internet: Download 30Mbps Upload 3 Mbps 
  
Whop: (Internet 60->Internet Fiber 100) Download 60->100 Mbps 
Upload 5->6 Mbps 
  
Whoppa: (Internet 160->Internet Fiber 200) Download 160->200 Mbps 
Upload 10->12 Mbps. 
  
Fibernet XL: Download 200 Mbps Upload 10->20Mbps 
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Giveaway 
 

Ubuntu 
 

 

  
Professionele (Fluo): 

  
Business Internet 120->Business Fibertnet 150 
Download 120->150 Mbps Upload 6->10 Mbps 
  
Business Internet 160->Business Fibertnet 200 
Download 160->200 Mbps Upload 10->15 Mbps 
 
Business Internet 200->Business Fibertnet 240 Plus 
Download 200->240 Mbps Upload 10->20 Mbps 
  
De prijzen voor deze internetformules blijven onveranderd en zoals je kan zien 
op bovenstaande afbeelding bereik ik nog niet de volledig beloofde snelheid. 
Dus hier is nog zekers werk aan de winkel. 
 
  

Bloesemwandeling 

  
Bij deze een reminder aan de bloesemwandeling voor eind april waarvoor jullie 
allen reeds een email gehad hebben. 
  
We komen samen aan: 
 

Fruithandel Verjans 
JosHertenstraat 3 

3830 Wellen 

Tel 012/74 44 63 
  
De wandeling is gratis, maar wie wenst kan nadien genieten van een lekkere 
maaltijd. Perensoep (lekker!) en spek & eieren, broodjes, boter, koffie. Dit 
tegen de democratische prijs van 14 euro per persoon. Gelieve tijdig in te 

schrijven via onze website, met de vermelding Bloesemwandeling 2015. Zo 

weten wij hoeveel mensen dat er meegaan en hoeveel er blijven eten. 
  
Schrijf dus zeker in vóór 22 april 2015 ! De wandeling gaat door op zaterdag 
25 april 2015 om 09.30 uur  

Hardware... 
Apple veranderd release strategie 

 

 
Om de lange wachtrijen te vermijden bij een nieuwe productlancering heeft 
Apple zijn personeel in de "stenen" winkels de opdracht gegeven om klanten 
door te verwijzen naar de online shop. 
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Apple's winkelbaas Ahrendts wil hiermee voornamelijk pragmatisch zijn, want 
ze vindt het geen gezicht als er bij een productlancering de mensen een 
straatlengte voor de winkel al moeten aansluiten in de wachtende en 
smachtende rij. Slaapzakken voor de deur, dat moet dus voortaan voorkomen 
worden. 
  
Daarnaast is het algemeen gebruik binnen Apple's toeleveringsketen dat er 
standaard een tekort aan nieuwe producten is in de winkels nadat er een 
nieuw product in de schappen komt te liggen. De voorraden zijn vaak in een 
ochtendje op. Dat helpt de verkopen in de eerste paar weken zeker niet. Ook 
de Apple Watch zal slechts in beperkte mate in de winkels komen te liggen. 
  

Microsoft omarmt Intel 
  
De knipperlichtrelatie tussen Microsoft en Intel gaat een nieuwe fase in met de 
Surface 3. Windows op mobiel is niet langer een exclusief ARM-feestje. 
  

Want de nieuwe Surface 3 van Microsoft draait op de quadcore Intel Atom 

x7-Z8700 processor. Je leest het goed, geen ARM meer in alweer de derde 
versie van Microsofts zelf ontwikkelde tablet. De hybride Surface Pro's draaien 
immers allen high-end Intel Core-chips. Maar met de keuze voor Intel lijkt de 
door Steve Ballmer ingezette ARM-strategie voorbij. 
  
Microsoft gaat dus weer vol voor (W)Intel. Waar de Surface 1 nog draaide op 
Nvidia Tegra 3 en de Surface 2 op een Tegra 4 is het nu Intels Atom wat de 
klok slaat. Enigszins opvallend, aangezien Atom toch een moeizame reputatie 
heeft op het gebied van tablets. Microsoft ging immers altijd uit van ARM-
tablets en Intel-pc's, met Atom-chips in de ooit populaire netbooks. 
  
Dit omdat Intel-chips veel stroom vragen en dus een kortere batterijduur voor 
mobiele apparaten kennen. Intel heeft de afgelopen tijd gewerkt aan 
energiezuinige Atoms, die bijvoorbeeld worden ingezet in het datacenter. 
Microsoft belooft bij de Surface 3 (bij de 128 GB- en 64 GB-versies met 4 GB 
RAM) dat gebruikers met een volle batterij tot tien uur lang video kunnen 
afspelen. 
  
"Het testen bestond uit het volledig ontladen van de batterij door een video af 
te spelen. Alle instellingen stonden op default, behalve WiFi, dat was 
gekoppeld aan een netwerk, en Auto-Brightness, dat was uitgeschakeld. De 
levensduur van de batterij is sterk afhankelijk van instellingen, gebruik en 
andere factoren", aldus Redmond. 

Software... 
Files Terminator Free 
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De wismethode die Files Terminator Free gebruikt. Dat hangt eigenlijk 

vooral van jezelf af, aangezien het programma je uit negen verschillende 
algoritmes laat kiezen. Van de eenvoudige pseudorandom-methode (die je 
data slechts één keer met pseudo-toevallige bits zal overschrijven) over de 
methode van het US Departement of Defense (DoD), die de wisprocedure in 
drie rondes afwerkt, tot de uiterst grondige en langdurige methode van Peter 
Gutmann. Deze laatste overschrijft je data maar liefst 35 keer. 
  
Voor wie niet weet wat te kiezen: de snelste methode (pseudorandom) 
volstaat om niemand nog de gelegenheid te geven die data terug op te vissen. 
Nadat je de wismethode hebt ingesteld hoef je alleen nog maar de gewenste 
bestanden of datamap aan te duiden of die naar het centrale paneel te 
verslepen. Wel even opletten: zodra je je bevestiging geeft, gaat Files 
Terminator Free meteen aan de slag en is er dus geen terugkeer mogelijk! 
  
We geven nog even mee dat Files Terminator ook een functie bevat om alle 
vrije ruimte – dat wil zeggen: de ruimte waar zich op dit moment geen 
bestanden bevinden – van een zelf aan te duiden station in één klap te 
overschrijven, met de wismethode die je eerder had ingesteld.  Meteen na je 
keuze begint Files Terminator ook hier aan zijn opdracht. Dat kan echter een 
langdurig proces worden en in dat geval vind je de optie ‘Sluit Computer af na 
het wissen’ wellicht handig.  
  

Schoonmaaktool voor Chrome 

  
Chrome-gebruikers die merken dat hun browser plots vreemde startpagina’s, 

toolbars of pop-ups begint te vertonen, kunnen Googles nieuwe Software 

Removal Tool gebruiken om die problemen te verhelpen. 

  
Het nieuwe tooltje is momenteel nog in bèta en werd ontwikkeld om software 
die de instellingen van Chrome aanpast, te detecteren en verwijderen. 
Dergelijke programma’s worden niet altijd als malware herkend door je 
antiviruspakket, maar zijn in de meeste gevallen wel ongewenst. 
  
Ter verduidelijking: de Software Removal Tool is geen malwarescanner voor je 
hele computer. Hij scant voor programma’s die de instellingen van Chrome 

aanpassen, maar virussen, rootkits of andere malware die de rest van je 
systeem besmetten, worden niet gedetecteerd. 
  
Na een snelle scan verschijnt een melding met het aantal schadelijke 
programma’s die werden gevonden en kan je kiezen om de verdachte 
programma’s te verwijderen. Vervolgens zal Chrome automatisch opnieuw 
opstarten en aanbieden om de browserinstellingen opnieuw in te stellen naar 
de standaardwaarden, zodat je weer kan beginnen met een schone lei. 
  

Bron Clickx 

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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