NewsFlash van 15 maart 2018
De 'NewsFlash' is een nieuwsbrief van de computer hobby club DIGITAL en verschijnt om de veertien
dagen in uw mailbox.
Wilt u grotere letters op uw scherm? Hou de Ctrl-toets ingedrukt en draai aan het scrollwiel van uw muis.
Het werkt in bijna ieder programma.
Aangezien het nieuws in deze Newsflash afkomstig is van het internet, zijn de bronnen niet altijd te
verifiëren. De samenstellers van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen verantwoording nemen voor het
hier vermelde nieuws.
Inschrijven en uitschrijven voor de Newsflash of Digi$tring kan op de website van Digital.
Van email adres verandert? Schrijf het oude email adres uit en het nieuwe email adres in.
Website adres: www.digital-denhaag.net
Nieuws
Hulp bij belastingaangifte over 2017. Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker! Ieder jaar helpt
Computer Idee bij de belastingaangifte. Je kunt daarvoor een handig Excel-bestand downloaden, gratis en voor
niks. Hulp bij belastingaangifte over 2017.
Dit is de nieuwe interface van Windows 10. Microsoft heeft de Sets-feature weer toegevoegd aan Insider-builds
voor de najaarsversie van Windows 10. Dit is een (optionele) functionaliteit die ervoor moet zorgen dat gekoppelde
applicaties en documenten op het juiste moment gegroepeerd worden weergegeven. Dit is de nieuwe interface van
Windows 10.
Google ontwikkelt eigen console en cloudgamingdienst. De zoekgigant lijkt te gaan pootjebaden in de gameindustrie. Volgens een Amerikaanse website zouden de console en streamingdienst dit jaar nog verschijnen. Google
ontwikkelt eigen console en cloudgamingdienst.
'Nederlanders downloaden telkens minder via torrents'.&nbnsp; Het aantal Nederlanders dat films en series illegaal
binnenhaalt via torrents, neemt de afgelopen jaren sterk af. 6 procent downloadt vandaag de dag nog via peer-topeer, tegenover 18 procent in 2013. 'Nederlanders downloaden telkens minder via torrents'.
Microsoft vs. Google en haast met patches. Is het verstandig om een kwetsbaarheid te onthullen als er nog geen
patch beschikbaar is? Google vindt dat een harde deadline noodzakelijk is en gooide een kwetsbaarheid van
Microsoft deze week op straat nadat de softwaremaker een deadline van drie maanden miste. Microsoft vs. Google
en haast met patches.
Hoe anoniem is tor eigenlijk nog? Het dark web is een broedplaats voor allerlei schimmige activiteiten. Criminelen
wanen zich er veilig, omdat de sites enkel te vinden zijn via het Tor-netwerk. Toch worden ze de afgelopen tijd
regelmatig in de kraag gevat. Autoriteiten krijgen telkens meer grip op het dark web. Een goede zaak, maar het roept
ook de vraag op: hoe anoniem is tor eigenlijk nog? Hoe anoniem is tor eigenlijk nog?
1

Lek in uTorrent laat hackers computers overnemen. Een kwetsbaarheid in het downloadprogramma uTorrent stelt
hackers in staat om een computer over te nemen. Dat ontdekte Google-beveiligingsonderzoeker Travis Ormandy. De
kwetsbaarheid is te vinden in de desktopversie van uTorrent voor Windows-computers en in uTorrent Web. Lek in
uTorrent laat hackers computers overnemen.
Stichting Brein: Sterke daling in Pirate Bay-bezoek. Stichting Brein maakt bekend dat de blokkade van The Pirate
Bay zijn vruchten begint af te werpen. Het aantal Nederlandse bezoeken aan de torrentsite is tussen september en
december 2017 met 40 procent afgenomen. Stichting Brein: Sterke daling in Pirate Bay-bezoek.
Bill Gates: Cryptovaluta is moord. Bill Gates bevindt zich regelmatig op Reddit en doet af en toe mee aan "Ask Me
Anything"-sessies. Tijdens de AMA van afgelopen dinsdag liet hij zich bijzonder negatief uit over cryptovaluta tot
groot ongenoegen van fans en experts. Bill Gates: Cryptovaluta is moord.

Tips
Twijfels over een mail? Gebruik onze nieuwe e-mailwijzer. Veel pogingen tot oplichting beginnen met een valse email. Daarom is het belangrijk om echte van valse e-mails te kunnen onderscheiden. Onze vernieuwde e-mailwijzer
kan u hierbij helpen. Met dit schema wordt u uitgenodigd zes vragen te beantwoorden over de e-mail die u heeft
gekregen. Zo krijgt u meer duidelijkheid over of de e-mail echt is of nep. Twijfels over een mail? Gebruik onze
nieuwe e-mailwijzer.
Zo test je je pc op vertraging na CPU-patch. We kijken in dit artikel naar een heel simpele methode om nu eens zelf
te testen wat precies de impact is van de CPU-patches die de afgelopen weken zijn verschenen en gebruiken een tool
om de bescherming tijdens het testen weer even uit te schakelen. Zo test je je pc op vertraging na CPU-patch.
8 Chromium-browsers die het proberen waard zijn. Nu Google Chrome de populairste browser is, doen ook spinoffs van de open source-browser het steeds beter. Voor ieder is er wat wils, wij bekijken acht Chrome-varianten. 8
Chromium-browsers die het proberen waard zijn.

Even lachen

Freeware
Bespaar opslagruimte: comprimeer geïnstalleerde programma's. Staat je SSD of harde schijf zo goed
als vol? Door je programma's, mappen en bestanden te comprimeren kan je kostbare opslagruimte
recupereren. Met CompactGUI doe je dat in een handomdraai. Bespaar opslagruimte: comprimeer
geïnstalleerde programma's.
De beste freeware van februari voor Windows en Mac OS.
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Podcast Software en Apps. Met Podcast software kunt u muziek en filmpjes downloaden naar uw PC en
vervolgens vanaf uw PC of via een mobiele mediaspeler als een iPod afkijken of beluisteren. Podcast
Software en Apps.
Thema: Sleepwet
Sleepwet: het einde van je privacy? Vijf dagen voordat duidelijk wordt of er wel of geen referendum over deze wet
komt, organiseert Amnesty International een debat over het onderwerp. Voor- en tegenstanders gaan met elkaar in
gesprek. We spreken hierover met Paul Abels (Bijzonder Hoogleraar Governance of Intelligence and Security
Services, voormalig hoofd bij Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid), de studenten die de aanvraag voor
een referendum over de sleepwet in gang hebben gezet, Ancilla van de Leest (privacy advisor Startpage.com), Peter
Koop (electrospaces.net) en Nine de Vries (Amnesty International Nederland). Sleepwet: het einde van je privacy?
4 Podcast over de sleepwet.
Hoe zit het precies met die 'sleepwet'? In deze vier podcasts leggen we het uit. Er wordt veel geroepen en
beweerd over de 'sleepwet' waar we op 21 maart over mogen stemmen. Wil je weten hoe het zit met de nieuwe
inlichtingenwet? In vier podcastafleveringen legt onderzoeksjournalist Huib Modderkolk de voor- en nadelen uit. De
Sleepwet.

Mobile
Doro 8040 senioren-smartphone. Als Computer Idee-lezer ken je je smartphone natuurlijk als de
binnenkant van je broekzak. Maar voor een grote groep mensen blijven het lastige apparaten. De Doro 8040
is een toestel dat zich richt op digibeten. We waren benieuwd wat het verschil is met reguliere
smartphones Doro 8040 senioren-smartphone.
Smartphone-liefhebbers tellen af voor Samsung Galaxy S9. Komende zondag wordt op het Mobile
World Congress in Barcelona de nieuwe Samsung Galaxy S9 en S9 Plus geïntroduceerd. En omdat er
reikhalzend naar wordt uitgekeken, hebben onze collega’s van Computer!Totaal de laatste nieuwtjes en
geruchten voor je op een rij gezet. Smartphone-liefhebbers tellen af voor Samsung Galaxy S9.
Mis niets van de Mobile World Congress. De jaarlijkse Mobile World Congress zit er weer op, en
Computer Idee was erbij! Tal van fabrikanten kondigden er nieuwe smartphones aan, waaronder de
langverwachte Galaxy S9 van Samsung. Mis niets van de Mobile World Congress.
De 6 beste Android Lite-apps. Android Lite-apps zijn lichtere versies van bestaande apps en nemen
minder geheugen in beslag. Daarnaast zijn zij minder zwaar waardoor je goedkope Android (Go)-apparaat
even vloeiend werkt als high-end-toestellen. Wij bekeken de 6 beste apps. De 6 beste Android Lite-apps.
Mobile World Congress.
Mobile World Congress. Een beurs waar fabrikanten van smartphones, tablets en andere mobiele
technologie traditiegetrouw hun nieuwe producten introduceren. Wij waren er natuurlijk ook en in deze
aflevering praten we je helemaal bij over het belangrijkste nieuws. Mobile World Congress.
Hardware
Welke Intel Core CPU is het beste voor jou? Wat is het verschil tussen een Intel Core 3, i5, i7 of i9? Wat bedoelen
fabrikanten precies met chipsetgeneraties, wat is hyper-threading en hoe kan je controleren welke kloksnelheid het
beste bij jouw wensen en eisen past? Wij leggen je het uit. Welke Intel Core CPU is het beste voor jou?
De 4 beste draadloze oordopjes voor je smartphone. Nu er steeds meer smartphones uitkomen zonder
koptelefoonaansluiting, wordt de kans dat je vroeg of laat voor een draadloze variant gaat steeds groter. Maar waar
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moet je voor gaan? Wij hebben een aantal exemplaren getest en de beste voor je op een rijtje gezet. De 4 beste
draadloze oordopjes voor je smartphone.
64 3,5-inch harde schijven round-up: opslag verdiend?. Desktop-harddisks van Seagate, Toshiba en WD vergeleken
Voor opslag van veel data is een harde schijf voorlopig de beste optie, zeker nu ssd-prijzen eerder stijgen dan dalen.
Gelukkig vindt er nog genoeg innovatie plaats op harddisk-gebied. Tijd voor een nieuwe vergelijkende test met niet
minder dan 64 modellen harddisks. 64 3,5-inch harde schijven round-up: opslag verdiend?
4 redenen om voor de nieuwe AMD Ryzen APU te gaan. AMD heeft enkele weken geleden de pc-markt opgeschud
door met een Ryzen-processor met ingebouwde Radeon Vega GPU op de proppen te komen. Deze APU presteert zo
goed dat gamers en gebruikers overwegen voor deze oplossing te gaan, maar is dat wel zo'n goed idee? Wij leggen
het je uit. 4 redenen om voor de nieuwe AMD Ryzen APU te gaan.wereldwijd beschikbaar - of zo goed als (130
landen). Je moet wel een Android toestel hebben. Met de app kan je dus video's downloaden om offline te bekijken,
maar ook streamen naar andere toestellen zonder een dataverbinding. In de nieuwe versie werd de kwaliteit
waarmee je kan streamen nog wat verhoogd, en krijg je ook gepersonaliseerde aanbevelingen wanneer je het menu
op het homescherm naar beneden trekt. play.google.com
VLC3.0 is er! VLC is een van de beste mediaplayers die wij kennen. Rechttoe, rechtaan, simpel in bediening, geen
teveel poespas, en met ondersteuning voor een massa video- en audioformaten. Een van de favoriete extra's van
deze tool is het feit dat je ook het afspelen van audio trager of sneller kan laten verlopen - handig wanneer je
bijvoorbeeld een interview moet afspelen! Een uitgebreide bespreking van de mogelijkheden bij Venturebeat. Je kan
VLC 3.0 ownloaden in de app store, de play store, of via de eigen wesite videolan.org. Videplan.

Media
Neem zelf de controle over Spotify's algoritme voor de perfecte afspeellijst. Nelson is een handige
browserapplicatie waarmee je zelf de controle neemt over de afspeellijsten die Spotify genereert op basis van je
persoonlijke voorkeuren. Neem zelf de controle over Spotify's algoritme voor de perfecte afspeellijst.
YouTube Live met automatische Engelse ondertiteling. YouTube heeft enkele nieuwigheden aangekondigd voor zijn
Live streams,en die lijken echt wel interessant. Om te beginnen is er het automatisch ondertitelen, in het Engels, van
live streaming video's. Nu brengt YouTube al sinds 2006 ondertitels, en sinds 2009, zo lees je bij Venturebeat, zijn die
ook geautomatiseerd. Dat komt doordat Google zijn automatische spraakherkenning (ASR of Automatic Speech
Recognition- combineert met de technologie voor ondertiteling. YouTube is daar erg goed in geworden: verleden
jaar heeft het maar liefst 1 miljard video's met automatische ondertiteling geserveerd. Maar dat betreft dus video's
die in het bestand van YouTube zitten, en er is dus nog een heel verschil met live streams. En alhoewel dat een heel
complex procedé is, toch heeft YouTube nu aangekondigd dat het ook live streams zal ondertitelen, in het Engels.
Dat betekent niet alleen real-time spraakherkenning die in tekst omgezet wordt, maar ook dat de on-screen
woorden zo goed mogelijk gesynchroniseerd worden met de geluiden. YouTube Live met automatische Engelse
ondertiteling.
Haal alles uit Netflix met deze 12 superhandige tips. Netflix is onze favoriete streamingsdienst. Het aanbod wordt
steeds beter en technisch werkt de dienst goed. Het enige waar we soms tegenaan lopen, is dat het soms erg
onoverzichtelijk is welke titels er op Netflix staan. Voor dat probleem, en nog een heleboel andere, vind je hier een
oplossing. Dit zijn 12 Netflix-tips die je moet kennen. Haal alles uit Netflix met deze 12 superhandige tips.

Muziek
Gratis Elektronische Muziek Maken App. Voor het maken van elektronische muziek heeft u een DAW nodig, een
Digital Audio Workstation. Een DAW, zoals Ableton, Cubase of Logic, kost een geld. Maar produceren is nu nog
makkelijker en laagdrempeliger met Auxy Studio. Dat is een uitgebreide muziek-app, waarmee u zonder veel moeite
elektronische tracks maakt. Een volledige studio op uw telefoon of tablet. Auxy Studio biedt veel ingebouwde
samples en geluiden, die weergegeven worden in blokjes en zo te bewerken en te gebruiken zijn. Gratis
Elektronische Muziek Maken App.
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Dire Straits - Sultans Of
Swing.

Tony Joe White - Live in
Switzerland 2013.

(Cajun)D.L. Menard sings The Back
Door with L'Angelus

Website van de Maand
Klopt dat wel? Er worden zoveel dingen verteld - en als ze maar vaak genoeg herhaald worden, dan worden zij op
den duur ook wel geloofd. Daarom is het goed dat er initiatieven zijn zoals Stichting Skepsis, die bepaalde dingen
tegen het licht houden om de waarheid te achterhalen. De site concentreert zich voornamelijk op alternatieve
kankergeneeswijzen, homeopathie en de noodzaak van klinisch onderzoek. Klopt dat wel? Bron: Netties
Wow. Dit is een foto van een enkel atoom. Bungelend in een elektrisch veld, beschenen met laserlicht, onthult zich
hier een enkel atoom. Fotograaf David Nadlinger wil op die manier de grens tussen de minuscule quantumwereld en
onze dagelijkse werkelijkheid doen vervagen. Wow. Dit is een foto van een enkel atoom.
De DAF, zélfs vrouwen kunnen er in rijden. Bij de introductie van de Daf 600 in 1958 gaat er op de
marketingafdelingvan alles mis. Het bedrijf meent een begeerlijke ‘kleine Amerikaan’ op de markt te zetten. Maar de
consument ziet de nieuwe wagen vooral als een ‘vrouwenauto’. De DAF, zélfs vrouwen kunnen er in rijden.

Foto
Zo mooi is winter in Nederland in 15 foto's!
Photography Mapped. Een goede camera blijft toch nog altijd een DSLR. Maar daar zitten zoveel knopjes en
schuivertjes aan, dat het soms moeilijk te weten is hoe je met zo'n camera werken kan. Designer Roberts ontwierp
een website die het duidelijk maakt. Er is een statisch gedeelte, met de uitleg, en een interactief gedeelte waar je
zelf mee aan de slag kan: pas licht, sluiter, enz. aan, bekijk de veranderingen en neem dan de foto. Photography
Mapped. Bron: Netties

Beveiliging
Gratis Anti-Malware Software Downloaden. Malware is een verzamelterm voor ongewenste software die over het
algemeen stiekem op uw computersysteem geïnstalleerd wordt. Malware kan op verschillende manieren werken
maar in bijna alle gevallen schendt het uw privacy en wordt u opgezadeld met extra irritante advertenties. Met de
gratis malware scanners op deze pagina spoort u deze schadelijke programma's op en verwijdert u deze direct van
uw computersysteem. Gratis Anti-Malware Software Downloaden.
Hoe legitieme software plots een groot gevaar wordt. Een paar jaar geleden was het nog een niche-verschijnsel:
aanvallen door legitieme software al bij de leverancier te besmetten met malware om het zo breed uit te rollen naar
bedrijven. Inmiddels hebben we een paar opvallende voorbeelden gezien Hoe legitieme software plots een groot
gevaar wordt.
Top 10 Gratis Privacy Software en Apps. Privacy en het beschermen van uw digitale gegevens is een hot topic op dit
moment. Dit komt met name doordat duidelijk is geworden dat de overheid haar burgers op grote schaal afluistert
via internet. Niet alleen wordt bijgehouden waar mensen naar zoeken via zoekmachines maar ook chatgesprekken
en mails worden afgetapt. In dit overzicht vindt u een top 10 van programma's voor laptops en mobiele apps voor
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smartphones en tablets die u helpen met het beschermen van uw privacy. Top 10 Gratis Privacy Software en Apps.
Zo kies je de beste antivirus voor jouw pc. Wat nu de beste antivirus voor jouw pc is, kan dat morgen niet meer zijn.
Vooral als je jaarlijks betaalt voor beveiliging is het toch elke keer weer de vraag: wat is de beste beveiliging voor
mijn pc? Zo kies je de beste antivirus voor jouw pc.
Internetkrakende DDoS-aanval komt er binnenkort aan. Grote uitval door slechte configuraties en DNS-aanvallen
op korte termijn. Een grootschalige uitval zoals in 2016 kan makkelijk opnieuw gebeuren, ondanks maatregelen om
het te voorkomen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van universiteit Harvard. Deze week hoorden we ook van een
nieuwe aanvalsmethode die nu wordt misbruikt waar de Dyn-aanval bij in het niet valt. Internetkrakende DDoSaanval komt er binnenkort aan.

Workshops
Muziek converteren en cd's rippen. Wil je audiobestanden omzetten van het ene naar het andere formaat? Of heb
je nog een stapeltje cd's liggen die je wil omzetten naar digitale mp3's, zodat je de muziek op je smartphone kunt
zetten. Beide behoren tot de mogelijkheden van de gratis software Fre:ac. Bekijk hieronder hoe! Muziek
converteren en cd's rippen.
Fre:ac: muziek converteren.
Fre:ac: cd rippen.

Besturings systemen
Review 15 inch MacBook Pro: prijzige krachtpatser. Apple heeft de volgende iteratie van de MacBook Pro
uitgebracht en deze is een stuk krachtiger dan z'n voorganger. Is het de moeite waard om je huidige
MacBook te vervangen door deze krachtpatser, of zijn de wijzigingen zo minimaal dat je niet per se voor de
nieuwe versie hoeft te gaan? Review 15 inch MacBook Pro: prijzige krachtpatser.
iMac kent nauwelijks leercurve. Inmiddels een dikke anderhalve maand verder na de overstap van een
Windowscomputer naar een iMac. En eigenlijk bevalt dat – zoals gehoopt – vooralsnog prima. iMac kent nauwelijks
leercurve.
HomePod: Siri instellingen wijzigen, hoe gebruiken en de mogelijkheden. De HomePod is een geweldige
muziekspeaker met Siri ondersteuning. Dit houdt in dat je Siri vooral kunt gebruiken om de HomePod te bedienen.
Maar ook het aansturen van je slimme woning, berekeningen uitvoeren en overige zaken. HomePod: Siri instellingen
wijzigen, hoe gebruiken en de mogelijkheden.
Volgens de Consumentenbond zijn refurbished iPhones 'een gok' Voor een splinternieuwe iPhone moet je diep in
de buidel tasten. Vandaar dat er genoeg mensen zijn die liever kiezen voor refurbished, oftewel gebruikte toestellen
die opgeknapt zijn. Volgens de Consumentenbond is zo'n opgeknapt toestel echter niet altijd een goed alternatief.
Want: de toestellen zijn niet veel goedkoper en presteren minder. Dat blijkt uit hun onderzoek. Volgens de
Consumentenbond zijn refurbished iPhones 'een gok'.
Canonical doneert oude Ubuntu Phones aan UBports. Canonical heeft vorig jaar Ubuntu Touch met
pensioen gestuurd en de ondersteuning op het mobiele besturingssysteem gestaakt. UBports, een
organisatie die het besturingssysteem in leven probeert te houden heeft nu oude Ubuntu toestellen
gekregen van Canonical on de droom voort te zetten. Canonical doneert oude Ubuntu Phones aan UBports.
Een uitgebreide blik op Linux in Windows met Cygwin. Vandaag de dag heb je genoeg alternatieven voor Cygwin,
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software om Linux te gebruiken binnen Windows, maar sommige ontwikkelaars verkiezen het boven iets als WSL van
Microsoft. Een uitgebreide blik op Linux in Windows met Cygwin.
Bluetooth-apparaten in Windows 10. Stel, je hebt een nieuwe, draadloze muis of toetsenbord gekocht.
Of misschien wel een wireless koptelefoon. Grote kans dat deze via bluetooth werkt. Dit aansluiten op
een pc met Windows 10 is minder vanzelfsprekend dan je zou denken. Hier leggen we uit hoe het
werkt. Bluetooth-apparaten in Windows 10.
Google publiceert onopgeloste kwetsbaarheid in Windows 10. De kwetsbaarheid werd in november aan Microsoft
gemeld, waarna het bedrijf negentig dagen kreeg om het op te lossen. Daarna zou Google het openbaar
maken. Google publiceert onopgeloste kwetsbaarheid in Windows 10.
iTunes stopt ondersteuning voor Windows Vista en XP. Op 25 mei stopt Apple met de ondersteuning voor
Windows Vista en XP in de nieuwste versie van iTunes. iTunes stopt ondersteuning voor Windows Vista en XP.

Video
Microsoft vs. Google en haast met patches.
Hoe philips de cd veroverde.
DDoS-aanvallen worden 50.000 keer krachtiger.
De meeste mensen gaan genieten van Windows 10 S modus.
"The Old New World" Is een op foto's gebaseerd animatieproject. Het is een reis terug in de tijd met een kleine
steampunk-tijdmachine. Het grootste deel van deze video is gemaakt met cameraprojectie op basis van foto's. "The
Old New World"
Alles wat je moet weten over thuisnetwerken en wifi. Eerder deze week vroegen we jullie vragen in de sturen over
thuisnetwerken, en dat hebben we geweten want de inbox stroomde over. In deze aflevering bespreken we een
selectie van jullie vragen en praten we onder andere over routers, access point, meshnetwerken en 10
Gigiabit. Alles wat je moet weten over thuisnetwerken en wifi.

Bladen
Helpmij, uitstekend online magazine Help Mij
Netties, gevarieerd nieuws overzicht Netties
Fan TV met een breed scala aan onderwerpen Lees hier
Hardware.info Lees hier
Tweakers Lees hier
IT Professional Lees hier
Linux Magazine Lees hier
Home entertaiment magazine Lees hier
Shoot foto magazine Lees hier
Bladeb/Blog magazine Electronica blog

Club nieuws

20 januari
Juli

Bijeenkomsten 2018 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
17 februari
17 maart
21 april
19 mei
Augustus
15 september
20 oktober
17 november
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16 juni
8 december

De eerstvolgende bijeenkomst in 2018
Is op 17 maart en kunnen we weer gebruik maken van de grote zaal.
Een vijftal leden van Digital doen al een aantal jaren de Senioren Helpdesk. Deze vrijwilligers
geven computer & tablet lessen en hebben wekelijks een inloopmiddag voor senioren met
computer problemen. De inloop is elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur, kosten € 1,= per
keer. Kijk op de Cursus kalender 2018 op de Digital website: Cursus kalender 2018 Klik Hier!

Linux verovert steeds meer terrein in de computer wereld. Er zijn verschillende uitvoeringen
(distributies) van, deze distributies gebruiken minder geheugen en kunnen ook uitstekend
overweg met iets oudere machines. Bovendien zijn de distributies gratis te downloaden. Brand
de distributie op een DVD en start hem op in je PC. Je kunt nu meteen zien of hij met je PC wil
werken. Op het bureaublad staat een pictogram voor het geval je de distributie wilt installeren.
Een linux distributie is niet gevoelig voor virussen en ook heel prettig, het is gratis !
De meest bekende linux distributies zijn: Ubuntu, PClinuxOS en LinuxMint. Deze worden op de
bijeenkomsten ook ondersteund.

Kijk ook eens op de Digital website
Voor nieuws, tips en uitleg kun je op de Digital website terecht, zoals: uitleg over internet bankieren, een
begrippenlijst van computer termen en tips voor gratis software. De helpdesk van Digital geeft ook
computerlessen en voor een overzicht van deze lessen, kijk op de cursus kalender 2018 Klik Hier!
De Digital website, www.digital-denhaag.net

Besturingssystemen welke op de bijeenkomsten worden ondersteund
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