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Agenda... 
Thema voor 19 juni 2015 

  

Deze avond gaat het over fotoboeken samenstellen, welke software gebruik 
je hiervoor? Waar moet je op letten als je een fotoboek samenstelt. 

 Voor dit en andere vragen hierover kom gerust langs die avond en laat je 
informeren. 

 Deze vergadering is ook de laatste voor de zomerperiode, dewelke wij gaan 
gebruiken om onze batterijen terug opnieuw op te laden. Zodat we in 
september terug met volle moed kunnen beginnen. 

 

Nieuws... 
Windows 10 

  

 

  

29 juli volgende maand is het zover en komt Windows 10 uit. Sommige 
onder ons hebben de melding al gekregen dat ze reeds konden intekenen 
om die befaamde gratis update te krijgen. 

  

http://t.ymlp320.net/hhbadaesqumagaeujaxau/click.php
http://t.ymlp320.net/hhbadaesqumagaeujaxau/click.php
http://t.ymlp320.net/hhhalaesqumaiaeujaoau/click.php
http://t.ymlp320.net/hhwazaesqumaoaeujavau/click.php


  

Adres: 

VOC, A. Rodenbachstraat 
18, 3500 Hasselt 

  

Aanvang: 

20h15 

  

Handige links 

  

Google Maps 

  

SeniorenNet 

  

Gratis Software 

  

FreewareBox 

Giveaway 

  

Ubuntu 
 

 

Deze melding ging via de app (get Windows 10). Deze update is gratis te 
verkrijgen gedurende een jaar voor de mensen met Windows 7 SP1, 
Windows 8.1 & Windows Phone 8.1. 

 Office 2016 Preview 

 Microsoft is begonnen met het uitrollen van realtime samenwerken voor 
testers in Office voor Windows-desktops. Woordvoerders van het bedrijf 
lieten begin mei al weten dat het tegelijkertijd aan een document werken 
voor het eerst zou verschijnen in Office 2016. De functionaliteit zat nog niet 
in de eerste publieke testversie die vorige maand beschikbaar kwam. 

  

In een blogpost die Microsoft per ongeluk plaatste op 3 juni en later weer 
weghaalde, zeggen woordvoerders van het bedrijf dat realtime 
aanwezigheid - de sleutel tot realtime samenwerken aan een document - 
langzaam maar zeker wordt uitgerold naar testers van Word 2016. Het 
daadwerkelijk tegelijkertijd samen schrijven aan een document kan in deze 
versie nog niet, die mogelijkheid komt pas in latere testbuilds. 

 
"Real Time Presence in Word: hoewel Real Time Typing pas verschijnt in 
latere builds, rollen we nu al een belangrijk onderdeel uit voor de 
samenwerkingservaring met Real Time Presence”, stond in de blogpost te 
lezen. “Real Time Presence stelt je in staat te zien waar je collega's in het 
document aan het werken zijn. Als eerste kunnen abonnees van OneDrive 
for Business hier gebruik van maken. Later komt de functionaliteit breder 
beschikbaar.” 

 

Een dag later, op 4 juni, zet Microsoft de blogpost toch weer online. 

Daarin laat het weten inmiddels meer dan een miljoen testers te hebben 
voor Office 2016 for Windows en Office 2016 for Mac. De eerste publieke 
testversie is al beschikbaar sinds maart. De lanceringsdatum voor Office 
2016 for Mac staat gepland voor de komende zomer, terwijl Office 2016 for 
Windows sowieso dit kalenderjaar nog verschijnt. Waarschijnlijk in het 
najaar. 

 
Het previewprogramma van Office 2016 neemt nog steeds nieuwe testers 

aan. Kijk op de website van Microsoft voor meer informatie en om je aan 

te melden. 

Hardware... 
Mogelijke overname van HTC door ASUS 

  

 

http://t.ymlp320.net/hhyavaesqumaraeujaaau/click.php
http://t.ymlp320.net/hwsadaesqumataeujafau/click.php
http://t.ymlp320.net/hwuaiaesqumaxaeujafau/click.php
http://t.ymlp320.net/hweapaesqumataeujafau/click.php
http://t.ymlp320.net/hwmaaaesqumazaeujadau/click.php
http://t.ymlp320.net/hwjaiaesqumaxaeujalau/click.php
http://t.ymlp320.net/hwbacaesqumaraeujarau/click.php
http://t.ymlp320.net/hwhaaaesqumadaeujaxau/click.php


HTC is een bedrijf dat in de loop der jaren wisselend heeft gefunctioneerd. 
ASUS zou als gigant die zijn divisie van mobiele apparaten wil uitbreiden, 
interesse kunnen hebben in overname een van HTC. 

  

Het Taiwanese HTC heeft een wisselende levensloop achter de rug en wist in 
het vierde financiële kwartaal van 2014 een winst te realiseren van 11 
miljoen USD. Op dit moment heeft HTC echter niet met zijn One M9 bereikt 
wat het verwachtte met een mogelijk verlies in het tweede financiële 
kwartaal van 2015 als gevolg.  

  

ASUS, eveneens Taiwanees van afkomst, is een groeiende gigant die de 
laatste jaren steeds meer mobiele apparaten, als smartphones, op de markt 
heeft gebracht. De ZenFones bleven echter vooral beperkt tot Azië, wat 
positief heeft uitgepakt. Nu zou ASUS vermoedelijk ook de rest van de 
wereld willen betrekken, waardoor de overname van HTC weleens 
interessant zou kunnen zijn. 

  

David Chang, Chief Financial Officer van ASUS, heeft in een interview met 
Reuters aangegeven dat het onderwerp wel degelijk is besproken intern. 
Chang geeft echter aan dat ASUS niet van een dergelijke uitbreiding houdt 
en liever op eigen houtje groeit. Dit maakt dat de overname mogelijk niet 
zal plaatsvinden, al lijkt de interesse zeker aanwezig te zijn. De tijd zal ons 
leren wat er uiteindelijk zal gebeuren. 

  

Apple roept Beats-luidsprekers terug 

  

Apple roept Beats-luidsprekers terug wegens brandgevaar 

Apple heeft aangekondigd dat het een wereldwijde terugroepactie start voor 
de Pill XL-luidspreker van Beats. Het bedrijf had op zich niets te maken met 
de ontwikkeling van de bluetooth-luidspreker die in 2013 werd gelanceerd, 
hij zat al in het productenpallet toen Apple Beats overnam. 

  

Tot nog toe zou Apple weet hebben van acht gevallen waarbij de Beats Pill 
XL te heet wordt, een gebruiker zou daar brandwonden aan hebben 
overgehouden. Alleen al in de Verenigde Staten en Canada gaat het over 
230.000 luidsprekers die terug naar de fabriek moeten. 

  

Consumenten die hun luidspreker terugsturen, krijgen van Apple 300 euro 
terugbetaald, ofwel in de vorm van krediet voor Apple-producten, ofwel via 
een elektronische overschrijving. 

  

De speaker moet rechtstreeks bij Apple ingeleverd worden, je kan hem niet 
terug naar de winkel brengen waar hij werd gekocht. Daarvoor moet je je 
eerst op de site aanmelden, waarop Apple je een gefrankeerde doos zal 
zenden om het ding terug te sturen. De terugbetaling zou dan binnen de 
drie weken in orde moeten zijn. 



Software... 
Steam Summer Sale 

 

Menig gamer is wel bekend met de Steam Summer Sale: tien dagen 

kortingen op vele games via het Steam-platform van Valve. Gisteravond is 
de Summer Sale 2015 van start gegaan. De actie duurt tot 21 juni, terwijl 
op 22 juni de populairste kortingen weer terugkeren. 

  

De Summer Sale kenmerkt zich door de vele aanbiedingen die er in de loop 
van de Sale langskomen. Deze aanbiedingen vallen onder te verdelen in 
drie soorten. Ten eerste zijn er de aanbiedingen die de hele Summer Sale 
geldig zijn. Interessanter zijn de Daily Deals, waarbij het 

kortingspercentage wat hoger ligt. Hier staat echter wel tegenover dat deze 
kortingen maar 48 uur geldig zijn. De grootste korting vind je bij de Flash 
Sales, welke 12 uur geldig zijn. 

  

Op het moment van schrijven zijn onder andere games uit de XCOM- en 
Metro-franchise in de aanbieding. Ook GTA V is tussen de aanbiedingen 
terug te vinden, waarbij de game gecombineerd wordt met een tegoedbon 
voor GTA Online-geld. Bij de flashsales vinden we op het moment van 
schrijven onder andere de Darksiders-franchise terug, evenals de eerste 
Mirror's Edge en Halo: Spartan Assault. 

  

Valve heeft dit jaar ook een minigame geïntroduceerd die je kan spelen 
terwijl je wacht op nieuwe aanbiedingen. In het spel, genaamd Monster 
Summer Game, dien je monsters te verslaan om nieuwe kortingen vrij te 
spelen. De game heeft op dit moment wel enige verbindingsproblemen, 

waarschijnlijk veroorzaakt door de vele gamers die de Summer Sales in de 
gaten houden. 

  

FileZilla Server 0.9.53 

  

Er is een nieuwe versie van de opensource-ftp-server FileZilla Server 
uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder 

http://t.ymlp320.net/hwwaiaesqumacaeujaaau/click.php
http://t.ymlp320.net/hwqaraesqumanaeujalau/click.php
http://t.ymlp320.net/hwqaraesqumanaeujalau/click.php


andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene 
naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-
authenticatie en Kerberos-encryptie. In tegenstelling tot de clientversie, die 
ook beschikbaar is voor Linux en OS X, wordt de serverversie alleen voor 
Windows ontwikkeld, maar niet erg actief. 

  

Filezilla is in opspraak geraakt aangezien de standaarddownload een 
Download Manager is die reclame voor andere software maakt, maar deze 
link wijst naar een schoon installatiebestand. In versie 0.9.53 wordt een 
nieuwere versie van OpenSSL meegeleverd, waardoor verschillende 
beveiligingsproblemen zijn verholpen 

  

ownCloud 8.0.4 

  

OwnCloud is een opensourceproject waarmee het mogelijk is om in 

eigen beheer cloudopslag te draaien. Het is eenvoudig op te zetten, want 
het enige dat je nodig hebt, is een server waarop php en MySQL draaien. 
Behalve het opslaan en delen van bestanden is het ook mogelijk om 
bijvoorbeeld muziek te streamen of een agenda en adresboek bij te houden. 

  

De server heeft Windows of Linux nodig, clients zijn beschikbaar voor 
Windows, Linux, OS X, Android en iOS. In versie 8.0 is onder meer 
makkelijker gemaakt om bestanden uit te wisselen tussen gebruikers die 
niet van dezelfde cloud gebruikmaken, is de zoekfunctionaliteit verbeterd en 
heeft OwnCloud nu zijn eigen app store. 

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 

  

  

 

http://t.ymlp320.net/hwyapaesqumadaeujagau/click.php
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