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Agenda... 
Thema voor 22 mei 2015 

  
Heel uitzonderlijk gaat onze vergadering voor deze maand niet door op de 
3de maar de 4de vrijdag van de maand, namelijk op 22 april. 
  
Die avond gaan we verder op het e-Printing gebeuren, wat het allemaal 
betekent en hoe je er het best mee werkt. 

Nieuws... 
Bestuursverkiezingen 

  
Het einde van de maand nadert en daarmee ook de laatste kans om je 
verkiesbaar te stellen voor het nieuwe bestuur. Zoals ieder jaar wordt er 
een nieuw bestuur gekozen. Heb je interesse hiervoor dan mag je je 
kandidatuur indienen tot uiterlijk 1 juni. 
  

Vormwijziging van toekomstige MS OS releases. 

  
Sinds jaar en dag wordt om de zoveel jaar het besturingssysteem van 
Microsoft vernieuwd. Denken we maar van Windows Vista naar Windows 7, 
Windows 7 naar Windows 8(8.1) en nu dit jaar naar versie 10. 
  
Die formule hield in dat je hiervoor een vast bedrag betaalde en dat je 
levenslang (zolang de ondersteuning liep) gratis updates kreeg en 
zodoende altijd over een up-to-date systeem kon beschikken zonder dat je 
hiervoor moest bijbetalen. Dus in bovenstaand voorbeeld moest je 3x 
betalen als je naar een ander OS wilde upgraden. 
  
De nieuwe formule houdt in dat je nu eenmalig een bedrag betaald 
(inclusief toekomstige releases) voor het besturingssysteem waardoor het 
een contant evoluerend OS wordt. 
  
Verder is het ook zo dat Windows 10 een gratis upgrade zal zijn voor 
consumenten die het eerste jaar overstappen vanaf Windows 7 of 8.1. 
  

Microsoft weet niet wat Windows 10 zal kosten 

  
Microsoft heeft sterke ambities met Windows 10: 1 miljard toestellen tegen 
2018. Om dat doel te halen, biedt het Windows 10 gratis aan tot één jaar 
na de lancering van het nieuwe besturingssysteem. Hoeveel het daarna 
gaat kosten, weet Microsoft zelf nog niet. 
  
Microsoft gokt zwaar met Windows 10 als besturingssysteem dat op elk 
toestel aanwezig zou moeten zijn, van kleine smartphones tot desktops, 
hybride laptops en tablets. Één besturingssysteem met universele apps die 
op elk platform moeten werken, allemaal geleverd via Microsofts eigen 
cloud. 
  
“De strategie van Microsoft is meer dan Windows 10 alleen, maar een 
succesvolle lancering van het OS en snelle adaptatie is cruciaal voor de 

fundering van Microsofts transitie naar een ander business model,” zegt 
Geoff Blaber, vice president van Microsoft Amerika. 
  
Hoe zullen we Windows 10 gebruiken in de toekomst? Belfiore: “Het zal 
sterk vergelijkbaar zijn met het model dat je op smartphones ziet.” 
  
Onzekerheid over het prijskaartje van Windows 10 verplicht gebruikers om 
zeker snel genoeg te upgraden, maar het wekt ook een belangrijke vraag 
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Ubuntu 
 

 

op. Zal Windows 10 altijd gratis blijven, maar moeten we betalen voor 
toekomstige upgrades? Er bestaat nog veel onzekerheid over dat business 
model, maar omdat Microsoft zelf nog niets wil lossen over de prijs van 
Windows 10, voedt het wel de geruchten. 
  

Hardware... 
Apple destructief voor de beurs 

 

 
Wall Street is teveel afhankelijk van Apple. Sinds begin deze maand, toen 
Apple zijn omzetresultaten kenbaar maakte, kelderde de aandelenmarkt op 
Wall Street. 
  
Gezien Apple zulke goede bedrijfsresultaten neerzet, en dit nog wel op de 
hardware markt, zorgt ervoor dat iedere belegger wil meegenieten van 
Apple aandelen. Daarom dat mensen nog altijd Apple aandelen blijven 

aankopen. 
  
En bovenop de goede cijfers werden ook nog grote dividenuitkeringen 
gedaan met als gevolg dat iedereen met zijn hoofd in wolken zat. 
  
Ondanks dit alles daalde het Apple aandeel toch met 4 procent wat dan 
weer een negatief effect had op Wall Street. Met andere woorden de beurs 
staat of valt met Apple. 
  

Lenovo 

  
Lenovo is voor de eerste keer marktleider in consumentenpc’s in zowel de 
Benelux, als in Nederland en België afzonderlijk. 
  
Dat blijkt uit de meest recente cijfers van IDC die door Lenovo werden 
meegedeeld in een persbericht. In de Benelux groeide het marktaandeel 
van Lenovo van 9,2 procent twee jaar geleden, naar 21,7 procent vandaag. 
Daarmee staat de Chinese fabrikant afgetekend op de eerste plaats, 
gevolgd door HP met 18,4 procent. 
  
In België werd het marktaandeel bijna verdubbeld op een jaar tijd. Vorig 
jaar had Lenovo nog maar 11,1 procent van de Belgische markt in handen, 
maar vandaag staat het met 19,6 procent op een gedeelde eerste plaats 
met HP. 
  
Ook in Nederland is het marktaandeel verdubbeld, en klimt Lenovo naar de 
eerste plaats. Het marktaandeel steeg van 11,4 procent naar 22,9 procent. 
  
Eind november vorig jaar was Lenovo er al in geslaagd om op wereldwijde 
schaal de titel van grootste pc-fabrikant op zich te nemen. Dat gaat echter 
ook gepaard met een toegenomen aandacht voor de pc-fabrikant. Zo werd 
Lenovo begin dit jaar nog fel bekritiseerd omdat het adware op zijn 
computers meeleverde, en kwam begin deze week een veiligheidslek in het 

software-updatesysteem aan het licht. 
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Software... 
Miro 

 

Miro is een open source beheerprogramma voor al uw mediabestanden. U 

kunt al uw audio- en videobestanden ermee organiseren en afspelen zoals 
dat ook kan met bijvoorbeeld iTunes. Het verschil is dat Miro 
gebruiksvriendelijker en veel uitgebreider is. 
  
Zo kunt u dit programma ook gebruiken om mediabestanden te 
converteren naar een ander formaat of bijvoorbeeld alleen de audio van 
een filmpje op te slaan. U kunt kiezen uit een selectie van mobiele 
apparaten waarvoor u het mediabestand geschikt wilt maken. Zo 
converteert u in één muisklik een video naar een formaat dat geschikt is 
voor bijvoorbeeld uw iPad of iPhone. 
  
Wat Miro helemaal compleet maakt is de geïntegreerde BitTorrent-client 
waarmee u toegang heeft tot een bijna oneindige hoeveelheid bestanden 
zoals films en MP3's op het BitTorrent-netwerk. 
  

KeePass 

  

KeePass is een open source password manager software programma die 

ook in het Nederlands verkrijgbaar is. Dit programma biedt u de 
mogelijkheid al uw wachtwoorden veilig en versleuteld op te slaan op uw 
PC binnen één programma. 
  
Met deze wachtwoord manager kunt u al uw wachtwoorden opslaan en 
verbergen achter één hoofdwachtwoord. Op deze manier voorkomt u dat 
anderen bij uw wachtwoorden zouden kunnen komen zoals het geval is 
wanneer u alles in een normaal tekstbestand op uw PC zou opslaan. 
  

Recuva 

  
Iedereen heeft weleens met het probleem te maken gekregen dat een 
belangrijk bestand per ongeluk van de computer is verwijderd. Met 

Recuva kunt u deze gewiste bestanden vaak weer terugvinden en 

herstellen. Dit geldt dus ook voor bestanden die u al verwijderd heeft uit de 
prullenbak van het Windows systeem. 
  
Heel handig is vooral ook dat u met Recuva digitale foto's op een per 
ongeluk gewiste geheugenkaart van een fotocamera kunt terughalen. 
Voorwaarde voor het herstellen van bestanden is wel dat op de locatie waar 
deze waren opgeslagen geen andere bestanden zijn geplaatst nadat de 
oude gewist zijn. Zodra een specifiek deel van de opslagruimte namelijk 
wordt overschreven met nieuwe data dan is de oude data definitief 
onherstelbaar. 
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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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