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Agenda... 
Thema voor 20 november 2015 

  
Die avond gaan we verder in op privacy. 
  
Het recht op eerbiediging van de privacy staat bij ons in de grondwet en 
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Toch leven wij in 
een tijd waarin overheden en technologische giganten steeds meer 
gegevens bijhouden van gebruikers, met of zonder hun toestemming. Het is 
dus allerminst een slecht idee hun methodes te kennen en erop te 
anticiperen.  
  
De BitMappers laten jullie zien hoe jullie je privacy beter kunnen 
beschermen op het internet. 

Nieuws... 
Samsung werkt aan goedkope fitness-tracker 

  

 
  

Niet lang geleden bracht Samsung zijn eerste smartwatch met een rond 
scherm, de Gear S2. Die kost zo'n 350 euro en bedient daarmee een heel 
ander segment dan de fitness-tracker die de elektronicagigant nu op de 
markt wil brengen. Onder de codenaam SM-R150 zou worden gewerkt aan 
een apparaatje dat compatible is met alle Android-smartphones, getuige het 
recente beschikbaar maken van de S Health-app voor non-Samsung 
devices. 
 
De nieuwe sportband zou onder de huidige Gear Fit worden gepositioneerd 
en heeft, om de kosten te drukken, waarschijnlijk geen scherm. Wanneer 
we de release moeten verwachten, is nog niet bekend. 

EOL Windows 7 & 8 

  
Over ongeveer een jaar, om exact te zijn op 31 oktober 2016, zal het 
bedrijf pc’s met het oudere besturingssysteem (Windows 7 & 8) afvoeren. 
 
In de praktijk betekent dat niet dat je na die datum geen pc’s met die 

besturingssystemen meer vindt; wat verkopers tot dan toe als stock hebben 
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opgebouwd, zal daarna nog in de winkeletalage te spotten zijn. 
 
In het verleden was het Microsofts beleid om twee jaar te wachten na de 
lancering van een nieuw OS voor het een voorganger afvoerde. Dat 
veranderde met de slechte ontvangst van Windows 8: normaal gezien 
zouden alle versies van Windows 7 in 2014 al verdwijnen, maar Microsoft 
stelde dat uit door verkopers toe te laten om pc’s met Windows 7 Pro te 
blijven verkopen. Het deed die knieval vooral voor bedrijven. Vele 
ondernemingen zagen het immers niet zitten om naar Windows 8 over te 
stappen. 
 
Windows 7 heeft het dus uiteindelijk even lang volgehouden als Windows 8 
op de markt. Het einde van de verkoop staat trouwens los van de 
ondersteuning die Microsoft levert. Voor Windows 7 zal het nog tot 2020 
gratis veiligheidsupdates uitbrengen, bij Windows 8.1 is dat tot 2023. 

Hardware... 
Asus Zen AiO Pro 

 

 
Op de Computex-beurs afgelopen juni kwam ASUS voor het eerst met de 
Zen all-in-ones op de proppen, die vooral opvielen vanwege hun stijlvolle 
uiterlijk. Inmiddels heeft het Taiwanese bedrijf een extra Pro-model 
toegevoegd aan zijn productcatalogus, met ruwweg dezelfde insteek. 

  
De grootste verschillen zitten in het 24-inch IPS-scherm, dat nu een 
resolutie tot en met 3840 x 2160 pixels kan hebben. Daarnaast is er deze 
keer een aanraakgevoelige laag geïntegreerd, die tot tien punten 
tegelijkertijd kan registreren. Verder lijken de specificaties echter vrijwel 
identiek. 
  
Dat betekent dat ASUS gekozen heeft voor een Intel Core i7 6700T, in 
combinatie met een Nvidia GeForce GTX 960M en tot 32 GB DDR4-
werkgeheugen. De mogelijkheden voor opslag lopen nogal uiteen, maar je 
kunt bijvoorbeeld kiezen voor een M.2 PCI-Express 3.0 SSD van 512 GB. 
  
Bijzonder aan de 2-megapixel webcam van de Zen-machine is dat deze 
ondersteuning heeft voor Intel RealSense, een techniek die ietwat 
vergelijkbaar is met de Kinect en consorten. Ook USB 3.1 Type-C is 
wederom aanwezig, net als viermaal USB 3.0, één USB 2.0-aansluiting, een 
SD-kaartlezer, twee HDMI-poorten en gigabit ethernet. 
  
De ASUS Zen AiO Pro Z240IC kent een adviesprijs vanaf 999 USD en moet 
spoedig verkrijgbaar zijn. 

  

Telenet Eurodocsis 3.0 

  
Telenet installeert momenteel de eerste exemplaren van zijn nieuwste 
Eurodocsis 3.0-modem bij Whop- en Whoppa-klanten.  
  
Telenet laat nu weten dat de nieuwe modem snelheden tot 1 gigabit per 
seconde mogelijk maakt. Die snelheid kan de Mechelse operator momenteel 



nog niet aanbieden, maar het is volop bezig met het verbeteren van zijn 
netwerk om dit in de toekomst wel mogelijk te maken. Met de nieuwe 
modem is de klant alvast voorbereid op die toekomst. 
  
Daarnaast voldoet de nieuwe modem aan de laatste nieuwe wifi-standaard 
802.11ac, zodat je kan genieten van sneller draadloos internet, op 
voorwaarde dat ook je smartphone, tablet of laptop deze standaard 
ondersteunt. 
  
De nieuwe modem wordt momenteel in een pilootfase beperkt uitgerold 
naar klanten. Vanaf begin 2016 zal de modem breder beschikbaar worden.  
  

Samsung SSD 750 Evo-serie 

  
De SSD 750 Evo is volledig door Samsung zelf in elkaar gezet: de MGX-
controller, het flashgeheugen en het DRAM is stuk voor stuk afkomstig uit 
eigen fabrieken. Alhoewel niet specifiek vermeld staat wat voor soort 
geheugen gebruikt wordt, ligt gezien het prijspunt 3D V-NAND met TLC-
cellen voor de hand. De iets lagere schrijfsnelheden worden gecompenseerd 
met de welbekende Enhanced RAPID mode, die je normale werkgeheugen 
als buffer gebruikt. 
  
In China wordt de Samsung SSD 750 Evo's momenteel aangeboden in 
capaciteiten van 120 GB en 250 GB. 
  

Hardware Te Koop 

  

HP dm1-3100sb met Linux erop en Samsung 120 GB SSD aan 100 

Euro. 
  

Bij interesse een mailtje sturen naar Bart. 

  

Software... 
O&O ShutUp10 1.1.1349 

 
  
Zoals jullie allemaal weten neemt Microsoft het niet zo nauw met privacy 

instellingen en willen ze graag alles van je weten. Soms is dat handig met 
betrekking tot bepaalde zaken maar jammer genoeg niet altijd. 
  
O&O Software, bekend van onder meer zijn defragmenteerprogramma, 
heeft een gratis tooltje beschikbaar gesteld waarmee veel van deze opties 
makkelijk aan- of uitgezet kunnen worden. Bovendien biedt het de optie om 

vooraf een systeemherstelpunt aan te maken. ShutUp10 is slechts 

135kB groot en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen 
doen 
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XYPlorer 

  

XYPlorer vereist geen echte installatie, wat maakt dat je deze 

alternatieve verkenner – want dat is het – bijvoorbeeld ook vanaf een USB-
stick kunt opstarten. Zodra je het programma opstart, springen al meteen 
twee belangrijke functies in het oog: het ‘dual pane’ opzet en de 
mogelijkheid om verschillende paden in afzonderlijke tabbladen weer te 
geven. 
 
Dat zijn echter lang niet de enige extra’s die XYPlorer te bieden heeft.Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk je zoekopdracht tot de bestanden van een 
bepaald tabblad te beperken, waarbij je overigens de beschikking hebt tot 
heel wat extra zoekcriteria, zoals attributen, datum, grootte, tags, inhoud, 
enz. De ingebouwde zoekfunctie ondersteunt tevens Booleaanse operatoren 
en reguliere expressies. Handig is ook dat je je zoektermen gewoon in de 

adresbalk kunt intikken (waarbij je de locatie en je zoektermen door een 
vraagteken scheidt). 
 
Verder kun je de interface verregaand aanpassen, zoals het aanmaken van 
eigen toolbar-knoppen, en laat XYPlorer je toe met allerlei zelf in te stellen 
kleurenfilters te werken zodat bepaalde items sneller terug te vinden zijn. 

Voordelen... 
Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste IT-nieuwtjes en de 

daarbij horende links; 
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