NewsFlash van 15 mei 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.
Van email adres verandert?
Inschrijven en uitschrijven voor de Newsflash of Digi$tring kan op de website van Digital.
Door de nieuwe privacy wet (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het
noodzakelijk om bij veranderen van email adres het op en andere manier aan te passen.
Kijk op de website in de linker kolom en stuur een mailtje met het oude en nieuwe email
adres en het wordt in de verzendlijst aangepast.
Van email adres verandert? Website adres: www.digital-denhaag.net
Wat is AVG
Op 25 mei 2018 gaat de AVG in (Algemene Verordening Gegevensbescherming); een nieuwe privacywet voor de hele
Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verandert daarmee van een
landelijke in een Europese wet. De wet treedt op 25 mei 2018 in werking.
Letterlijk gaat AVG over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Globaal komt de nieuwe wet op het volgende
neer:
De privacyrechten van de eindgebruiker (bijvoorbeeld een lid, vrijwilliger of werknemer van je vereniging) worden
uitgebreid.
Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid voor het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van
persoonsgegevens.

Nieuws
Chrome- en Cortana-crashes na april-update Windows 10. Microsoft, maar ook Google en Intel onderzoeken
nieuwe vastlopers van Windows-apps als Cortana en Chrome. De klok tikt voor fixes die verse app-vastlopers op
Windows 10 moeten verhelpen. Google's veelgebruikte browser Chrome en Microsofts spraakassistent Cortana
lijden aan problemen die voort lijken te komen uit de grote april-update die vanaf morgen automatisch wordt
uitgerold naar gebruikers. Build 1803 in combinatie met bepaalde Intel-processors zijn de verdachten. Chrome- en
Cortana-crashes na april-update Windows 10.
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Honderden 'foute' winkels offline gehaald. Bijna een derde van webwinkel gerund met crimineel doeleinde. De
Consumentenbond heeft 850 malafide webwinkels offline laten halen. Het gaat om webwinkels die claimen
merkkleding en luxe producten met hoge kortingen te verkopen. Consumenten die erin trappen, worden
opgescheept met nepproducten. In sommige gevallen wordt er helemaal niets geleverd, meldt de bond. Honderden
'foute' winkels offline gehaald.
Nederlandse overheid wil keurmerk voor refurbished smartphones introduceren. Het ministerie van Economische
Zaken en UNETO (ondernemersorganisatie van de technische detailhandel) hebben vijf grote refurbishedmerken
gevraagd een keurmerk op te zetten voor refurbished smartphones. Nederlandse overheid wil keurmerk voor
refurbished smartphones introduceren.
ING werkt aan overboekingen met Google Assistant. ING werkt aan de mogelijkheid om met spraakassistent
Google Assistant geld over te maken. Met behulp van een stemcommando geld overmaken moet voor
rekeninghouders bij ING mogelijk worden vanaf komende zomer, meldt het Financieele Dagblad. ING werkt aan
overboekingen met Google Assistant.
Kan een zelfrijdende auto gehackt worden? Als je als bedrijf actief bent in een industrie waar geheimhouding een
belangrijke rol speelt, dan is het vaak moeilijk om met de pers te communiceren... Kan een zelfrijdende auto gehackt
worden?
Fataal ongeluk Tesla kwam door bestuurder. Bestuurder negeerde waarschuwingen en sloeg voorschriften in de
wind. Het ongeluk met een Tesla Model X waarbij vorige maand in de Californische plaats Mountain View de
bestuurder om het leven kwam, gebeurde doordat die niet goed op de weg lette. Dat zei Tesla in een
verklaring. 'Fataal ongeluk Tesla kwam door bestuurder'.
15 maanden cel voor verkoop Windows recovery-cd's. Een Amerikaanse verkoper van tweedehands computers is
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor het maken van 28.000 schijven voor Windowssysteemherstel. 15 maanden cel voor verkoop Windows recovery-cd's.
Kruidvat gaat Xiaomi-producten verkopen. AS Watson, het moederbedrijf van Kruidvat, heeft bekend gemaakt dat
de drogisterijketen Xiaomi-producten gaat verkopen. Naast smartphones moeten ook Internet of Things- en lifestyleproducten, zoals slimme luidsprekers en robotstofzuigers, in het assortiment worden opgenomen. Sinds de
oprichting in 2010 door zakenman Lei Jun met vijf andere ingenieurs en twee vormgevers klom Xiaomi in China in
vier jaar tijd razendsnel op tot de derde leverancier van smartphones na Apple en Samsung. Dat deed het bedrijf
door strak vormgegeven smartphones te maken met dezelfde specificaties als topmerken Apple en Samsung, maar
die voor een veel lagere prijs te verkopen. Kruidvat gaat Xiaomi-producten verkopen.
Rabobank stopt met PINpas-scanner. Rabobank doet het aparte apparaatje om betalingen en overboekingen te
verifiëren de deur uit. Het voor veel mensen onhandige ’goedkeuringskastje’ is niet meer nodig, concludeert de
bank. Rabobank stopt met PINpas-scanner.

Tips
Snovio. Soms is het lastig om een e-mailadres te achterhalen, maar hebben veel websites wel een of meerdere emailadressen, die voor het blote oog onzichtbaar zijn. Met Snovio is de kans groot dat u een nuttig e-mailadres vindt.
Snovio werkt als een e-mailzoeker en heeft een ingebouwde functie voor de verificatie van e-mailadressen. Snovio is
een applicatie die met een simpele klik toe te voegen is aan Chrome. Inloggen doet u met uw Google-account of u
maakt een account aan met uw e-mailadres. U vindt het icoontje van de plugin naast de adresbalk van uw browser
en vanuit daar is het direct oproepbaar. Daarna werkt Snovio erg simpel. Iedere keer dat u een website bezoekt
analyseert Snovio deze website op e-mailadressen en controleert ieder gevonden e-mailadres. Vervolgens stuurt de
plugin de gevonden adressen naar uw Snovio extensie. Snovio.
Dit zijn de 6 verbeteringen in het nieuwe Gmail. Vandaag heeft Google een nieuw uiterlijk voor de webinterface
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van Gmail aangekondigd. Naast het nieuwe design zijn er ook een aantal verbeteringen aan de desktopversie en de
Android-app toegevoegd. Dit zijn de 6 verbeteringen in het nieuwe Gmail.
Yandex: probeer eens een Russische browser!. Deze browser werd ontwikkeld door de Russische zoekgigant
Yandex, de concurrent van Google. Hij is gebaseerd op het Chromium open source project. Webpagina's worden op
veiligheid gecontroleerd via het eigen Yandex securitysysteem, en gedownloade bestanden worden gecontroleerd
door de Kaspersky anti-virus. Om uit te testen - tenzij je natuurlijk gelooft dat alles wat uit Rusland komt, gemaakt is
om jou te bespioneren! Yandex: probeer eens een Russische browser! Bron: Netties.be

Freeware
Top 10 gratis software & apps van april 2018.
Dit zijn de 15 beste vpn-diensten. Boetes voor het downloaden van films en series (die vaak niet legaal
beschikbaar zijn), de invoering van een draconische ‘sleepwet’ en talloze bedrijven die maar wat graag
willen weten wat je online uitvoert – het zijn stuk voor stuk redenen om een goede vpn te nemen. Gelukkig
is er keuze zat: voor elk doel is een goede vpn te vinden. Dit zijn de 15 beste vpn-diensten! Dit zijn de 15
beste vpn-diensten.
Partitie Manager Software. Wanneer u een nieuwe computer heeft gekocht, dan doet u er goed aan om uw
harde schijf op te delen in verschillende partities. De meeste harde schijven hebben slechts één partitie, de
C-schijf, maar dat is onhandig, omdat gegevens niet gescheiden worden en vooral het maken van een backup is dan lastig. Als u uw data en programma’s over meerdere partities verdeelt, verdeelt u gelijk de kans dat
er iets mis kan gaan. Vaak wordt bijvoorbeeld het besturingssysteem op een aparte partitie
geïnstalleerd. Partitie Manager Software.
Op elk moment een accuraat inzicht in je financiën. Vraag jij je aan het einde van de maand ook af waar
al je geld is gebleven? Naar je idee heb je niets bijzonders gedaan, maar het kan ook weer niet allemaal zijn
opgegaan aan vaste lasten. Gelukkig kun je tegenwoordig met een druk op de knop exact zien hoe jouw
inkomsten en uitgaven eruitzien en hoe je flink kunt besparen. Op elk moment een accuraat inzicht in je
financiën.
MAX Geheugentrainer. Het brein van jonge mensen werkt meestal goed, maar naarmate iemand ouder
wordt, wordt het brein wat roestiger en minder scherp en is het handig om de hersenen wat meer te trainen.
Lezen en puzzelen is daarom goed voor uw geheugen. Dat weet Omroep Max als geen ander. De
ouderenomroep zendt iedere werkdag het populaire televisieprogramma MAX Geheugentrainer uit, waarbij
kandidaten hun brein trainen met verschillende spelletjes. Inmiddels is er de gelijknamige app, waarmee u
op dezelfde laagdrempelige manier uw geheugen traint. Speel onder meer het Boodschappenspel,
Zoekplaatje en Letterregen. MAX Geheugentrainer.
Mobile
Hoe Nokia weer op de kaart werd gezet. Nokia is terug op de kaart gezet. De merknaam is opnieuw relevant op de
telefoniemarkt en dat is allemaal aan het Finse HMD Global te danken. Het bedrijf werd pas in december 2016
opgericht, maar heeft sindsdien al 18 nieuwe Nokia-toestellen op de markt gebracht: 7 feature phones en 11
smartphones. Hoe Nokia weer op de kaart werd gezet.
Zo controleer je waarom je smartphone trager is geworden. Werkt je smartphone sinds kort trager? Wanneer je op
je computer wilt nakijken hoe zwaar je systeem wordt belast, open je simpelweg taakbeheer. Bij Android moet je
naar de instellingen gaan om onder meer het geheugenverbruik te bekijken. Een overzichtelijke grafiek van dat
verbruik ontbreekt evenwel doorgaans. Gelukkig bestaan er apps waarmee je tot in de puntjes kan nakijken hoe
zwaar je smartphone het te verduren krijgt. Zo controleer je waarom je smartphone trager is geworden.
Huawei P20 Pro review: beste smartphone van het moment. De Huawei P20 Pro loste niet alleen onze hoge
verwachtingen in, hij blies ons met een handjevol (camera-)features omver. Huawei P20 Pro review: beste
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smartphone van het moment.
Alle nieuwe functies in Android P. Later dit jaar word Android 8.0 Oreo alweer opgevolgd door Android P. Een naam
is nog niet bekend, maar veel functies zijn wel al onthuld. En dat is natuurlijk veel belangrijker. Lees in dit overzicht
wat je zoal van Android P kunt verwachten, en wanneer je de update krijgt. Alle nieuwe functies in Android P.
9 brandende vragen over mobiele technologie in 2018. In plaats van een serie losse artikelen over allerlei
spannende ontwikkelingen op mobiel gebied, hebben we even alles wat ons deze maand bezighoudt voor je
leesgemak samengevoegd in dit artikel. 9 brandende vragen over mobiele technologie in 2018.
Apps verwijderen op een iPhone of iPad. Apps verwijderen van je iPhone of iPad, voor de meeste iOS gebruikers
een koud kunstje. Maar degene die net een iDevice gekocht heeft zoekt zich soms een ongeluk. Gelukkig is het erg
eenvoudig om de geïnstalleerde apps te verwijderen, dit kan zelfs via verschillende manieren. Daarnaast is het
wissen van applicaties de manier om extra opslagruimte vrij te maken op je iPhone of iPad. Apps verwijderen op een
iPhone of iPad.

Even lachen

Thema: Drones
Maak kennnis met Volocopter! Weer een stukje science fiction dat binnen handbereik komt. In Duitsland
heeft namelijk het bedrijf Volocopter een plan voorgesteld voor luchttaxi's die in de stad verticaal zouden
opstijgen en landen. Die manier om mensen te transporteren, daar zijn verschillende bedrijven mee bezig,
o.a. Uber. De manier waarop Volocopter het ziet, is dat het verschillende platformen wil bouwen. Een
lopende band zou de inkomende helicopter, als we hem zo mogen noemen, naar een lift voortstuwen. Die
zou hem dan naar een werkplaats brengen waar hij herladen wordt en een onderhoudsbeurt krijgt. Het is de
bedoeling dat er elke 30 seconden een helicopter opstijgt en land, om zo 1.000 passagiers per uur te kunnen
verwerken. Wat heel mooi klinkt - maar hoe concreet zijn de plannen? Volgens The Verge heeft Volocopter
al vluchten gedemonstreerd in Duitsland, Dubai en Las Vegas, maar geeft het bedrijf toe dat het nog 10 jaar
zou duren vooraleer er een systeem gebouwd kan worden dat een hele stad dekt. Infrastructuur om
luchttaxidiensten in steden te integreren en te schalen.
Dronemaker DJI geeft Twentse brandweermannen drone-vliegles. De Chinese dronefabrikant DJI gaat
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Nederlandse brandweermannen en ambulancepersoneel op Twente Airport trainen in het gebruik van drones
bij noodsituaties. We namen een kijkje. Dronemaker DJI geeft Twentse brandweermannen drone-vliegles.
MoD onthult per ongeluk Britse drones die thermobarische raketten afvuren in Syrië. Dat drones er
niet alleen voor plezier en als hulpmiddel blijkt wel uit het volgende nieuwesbericht. Het Ministerie van
Defensie in Engeland heeft voor het eerst geopenbaard - schijnbaar per ongeluk - dat Britse drones
thermobarische wapens afvuren in Syrië. De onthulling komt in een Freedom of Information (FoI) antwoord
op Drone Wars waarin het gebruik van Reaper-drones in de afgelopen drie maanden werd beschreven. MoD
onthult per ongeluk Britse drones die thermobarische raketten afvuren in Syrië.
'Criminelen zetten drones in om politie te dwarsbomen'. Een criminele bende heeft drones ingezet om
FBI-agenten tijdens een reddingsoperatie te dwarsbomen. De drones vielen de agenten aan en maakten
video-opnames van hun gezichten, die op een later moment binnen de onderwereld werden
verspreid. 'Criminelen zetten drones in om politie te dwarsbomen'.
Onderzoek naar drone boven reanimatie hoogzwangere vrouw. De politie in Zeeland zoekt de persoon
die vanochtend een drone bestuurde aan de Stationsweg in Hulst. Daar was op dat moment een reanimatie
van een hoogzwangere vrouw bezig. Onderzoek naar drone boven reanimatie hoogzwangere vrouw.
Hardware
8 beste Raspberry Pi-kits voor starters tot experts. Als je aan de slag wilt met Raspberry Pi of op zoek bent naar een
interessant nieuw project, zijn er kits die je een hoop uitzoekwerk uit handen nemen en de benodigdheden in één
pakket leveren, zodat je meteen kunt gaan knutselen. 8 beste Raspberry Pi-kits voor starters tot experts.
WD introduceert SMR-loze Ultrastar 14TB-harddisk met twee leeskoppen per platter. Western Digital heeft een
nieuwe HDD met een capaciteit van maar liefst 14 terabyte geïntroduceerd. De telg heet Ultrastar DC HC530 en is
vooral bedoeld voor de zakelijke (cloud) markt. De HDD maakt gebruik van perpendicular magnetic recording (PMR)
met twee leeskoppen per platter. WD introduceert SMR-loze Ultrastar 14TB-harddisk met twee leeskoppen per
platter.
Maak van je gewone laptop een touchscreen. Wanneer je af en toe met een tablet werkt met klavier, of met een
notebook met touchscreen, dan is het telkens moeilijk dat touch screen te vergeten - telkens gaat je hand naar je
scherm, om te swipen, te scrollen, te pinchen, of dingen te selecteren. De uitvinding van de "AirBar" maakt van jouw
gewone scherm van je laptop ook een aanraakscherm. Het is een magnetische lat, die je onderaan je scherm
aanbrengt, op de rand ervan. De lat schijnt als het ware een licht naar boven, waardoor de bewegingen van je hand
opgevangen worden. De AirBar is verkrijgbaar voor 13" en 15" schermen. En je kan hem gewoon aanhechten en
terug verwijderen - want anders zou je je laptop niet meer kunnen sluiten, toch? BIj Mashabale een filmpje. Air.bar
Dit zijn de beste QHD-monitoren. Er is een type monitor dat niet heel veel meer kost dan een standaardmodel,
maar wel veel meer werkruimte biedt. Kenners weten ervan, maar omdat ze geen heel herkenbare naam hebben,
worden ze vaak gemist door wie op zoek is naar een nieuw, betaalbaar beeldscherm. En betaalbaar zijn deze qhd, of
wqhd-monitoren meer dan ooit! Voor dit artikel vergeleken we alle door Hardware.Info geteste modellen om je te
vertellen welke de beste is - op het formaat dat jij zoekt, of voor het gebruiksdoel dat jou voor ogen staat. Dit zijn de
beste QHD-monitoren.

Media
Gratis Media Center Software Downloads. Met media center software kunnen gemakkelijk verschillende soorten
media worden weergegeven, afgespeeld en beluisterd. We geven een overzicht van gratis media center
programma's. Gratis Media Center Software Downloads.
Podcast: de kasteelmoord. De Belgische Kasteelmoord hield onze Zuiderburen de afgelopen jaren flink bezig.
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Gabriella Adèr onderzoekt in deze podcast hoe de zaak zo groot kon worden. Luister en huiver… De kasteelmoord.
Spotify lanceert vernieuwde app voor gratis gebruikers. Spotify heeft vernieuwingen uitgebracht voor de gratis
muziekservice voor op je telefoon. Deze vernieuwingen brengen meer vrijheid en personalisatie voor de gebruikers
naar de app. Spotify lanceert vernieuwde app voor gratis gebruikers.

Muziek
Gratis Muziek CD Rippen Software Downloaden. Muziek CD's worden steeds minder verkocht en steeds minder
gebruikt. Tegenwoordig luistert bijna iedereen naar digitale muziekbestanden zoals MP3's. Maar wat moet u nu met
uw oude CD-collectie doen? Er bestaan programma's waarmee u uw muziek CD's kunt omzetten naar MP3 of andere
digitale audiobestanden. Het omzetten van een CD naar een digitaal bestand wordt "rippen" genoemd. Gratis
Muziek CD Rippen Software Downloaden.
Gangstagrass. Gangstagrass komt uit New York en brengt, zoals de naam al enigszins suggereert rap in combinatie
met bluegrass. Voor de hand ligt het niet, maar dat zeiden ze van Run DMC met Aerosmith ook. Gangstagrass.

Lobo - I'd Love You To Want Me
(1973)

Hee-Haw Full Episode - Episode
100(Frankie Lane, Wanda Jackson, Tony
Booth)Mar 03, 1973.

Vinila Von Bismark - Solo para
Mí ft. La Mari.

Website van de Maand
Space Dashboard. Op deze website vind je informatie, in mooie vorm gegoten, van verschillende diensten rond
ruimtevaart. Hoeveel mensen er op dit moment in de ruimte aanwezig zijn, hoeveel voorwerpen er in de nabijheid
zijn van de aarde, een beeld van hoe de zon de aarde blicht, enz.[Taal: ENG] Space Dashboard. Bron:Netties
Het algoritme van Muhammad al-Khwarizmi. Het algoritme, vroeger alleen gebruikt in de geheimtaal van
wiskundigen, lijkt als een geest uit de fles te zijn ontsnapt en kent ons dankzij mysterieuze berekeningen van
megadata inmiddels beter dan wij onszelf. Met dank aan Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, de Perzische
wiskundige die in de 9e eeuw de basis legde voor de moderne wiskunde en wiens naam in verlatijnste vorm
(“Algorismi”) voortleeft in het monster dat vooral dankzij Facebook de privacy-discussie op scherp zet.. Het
algoritme van Muhammad al-Khwarizmi.
10 klassieke PC-games uit de jaren 80. De jaren 80 hebben veel foute dingen voortgebracht. Maar datzelfde
decennium heeft computerspellen voortgebracht met ongekende creativiteit. Ze vormen de basis van spellen van
nu. Tijd om even een paar toppers aan te halen. 10 klassieke PC-games uit de jaren 80.

Foto
Foto's vergroten zonder kwaliteitsverlies. Het kleiner maken van foto’s is nooit een probleem, maar het groter
maken ervan is vaak wat lastiger. Het beeld wordt veel korreliger, minder scherp en dat betekent vaak een groot
kwaliteitsverlies. Uw foto’s worden er niet bepaald mooier op. Toch zijn er manieren om uw foto’s wel groter te
maken, zonder daarbij kwaliteit te verliezen. Dat gaat makkelijk met een programma als A Sharper Scaling. Deze
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applicatie laat u uw foto’s vergroten, waarbij het verlies van kwaliteit minimaal is en waarbij de details uitstekend
zichtbaar blijven. A Sharper Scaling werkt prima om uw foto’s op te schalen en dat is te doen voor losse foto’s of
voor een complete map met foto’s. Foto's vergroten zonder kwaliteitsverlies.
Omgebouwde Polaroid-camera print foto's op bonnetjes. Geen zin om 2 euro per foto te betalen? Een Britse
uitvinder bouwde zijn Polaroid om tot bonnetjesprinter. Omgebouwde Polaroid-camera print foto's op
bonnetjes.helaas is dat ook het geval. Maar wees gerust, als wij er niet meer zijn, is de wereld ons zo weer vergeten.
De natuur is namelijk sterker dan wij. Urban exploring tot kunst verheven. Fotograaf Jonk
Interface-aanpassingen in Google Foto’s. Google blijft Google Foto’s aanpassen en door ontwikkelen. Dat zie je
soms aan de interface van de app. In een oudere versie van Google Foto’s was het gereedschap voor het bewerken
van een foto het Potloodje, nu is dat het icoontje van de Schuifregelaars. Nu is de volgorde van de verschillende
schermen weer omgegooid. Altijd maar die interface-aanpassingen! Interface-aanpassingen in Google Foto’s.

Beveiliging
Dit zijn de veiligste antivirussuites. Een overzicht van de beste beveiligingssoftware die je computer en bestanden
beschermt tegen kwaadwillige malware-aanvallen en virussen. Dit zijn de veiligste antivirussuites.
5 gevaarlijke aanvalstrends van 2018 en verder. Deskundigen van beveiligingsinstituut kijken vooruit gebaseerd op
de trends die ze momenteel zien bij de creatiefste aanvallers. Beveiligers moeten de volgende vijf aanvallen leren te
bestrijden. 5 gevaarlijke aanvalstrends van 2018 en verder.
Zo verbind je Nest veilig met Google Assistant. Slimme assistenten kunnen steeds meer en de ondersteuning om ze
samen te laten werken met andere apparatuur groeit gestaag. Wij laten we je vandaag zien hoe je Nest op een
veilige manier verbindt met Google Assistant. Zo verbind je Nest veilig met Google Assistant.

Workshops
Eigen nas bouwen met FreeNAS. Je kunt een nas kant en klaar kopen, maar er zelf eentje bouwen is leuker én
leerzamer. Dit kan met FreeNAS, en in dit artikel leggen we je uit wat je er allemaal voor nodig hebt. Zo ook waar je
tijdens de installatie zoal op moet letten. Eigen nas bouwen met FreeNAS.
Aan de slag met het vernieuwde Gmail. Google steekt Gmail voor het eerst sinds jaren in een modern jasje. Naast
een strakkere interface, brengt de makeover ook nieuwe functies met zich mee. Lees hier hoe je daarmee aan de
slag gaat. Aan de slag met het vernieuwde Gmail.

Besturings systemen
Ontmoet de nieuwe iPhone-killer: Daisy. Apple heeft een nieuwe robot die maar liefst 200 iPhones per
uur sloopt Daisy is de opvolger van Liam, het essentiële gereedschap in Apples recycling
programma. Ontmoet de nieuwe iPhone-killer: Daisy.
MacOS 10.14 bevat waarschijnlijk een donkere modus voor Mac. Heel veel Mac, iPhone en iPad gebruikers zitten
er al jaren op te wachten, een donkere modus. Tot op heden heeft Apple deze dark mode alleen nog maar volledig
toegepast in tvOS voor de Apple TV en beperkt in macOS. macOS 10.14 bevat waarschijnlijk een donkere modus
voor Mac.
9 superhandige Mac Finder tips. Werken met je Mac kan zoveel sneller en makkelijker. Finder is krachtiger dan je
denkt en wij laten je vandaag zien hoe je het maximale uit je Mac haalt met deze simpele tips. 9 superhandige Mac
Finder tips.
Wat betekent het verdwijnen van 32-bit Mac-apps voor jou?. Met de komst van macOS 10.13.4 is Apple begonnen
met het waarschuwen van Mac-gebruikers die 32-bit applicaties draaien dat de software niet is geoptimaliseerd voor
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Mac. Een belangrijke stap in de uitfasering van deze legacy-software. Wat betekent het verdwijnen van 32-bit Macapps voor jou?
De 6 beste Kubernetes-distributies. Kubernetes is hét project om te gebruiken als je containers groots wilt
dirigeren. Het is echter ook complex en moeilijk te configureren. Het is vooral de eindgebruiker die het
zware werk moet doen. Gelukkig zijn er veel Linux-distributies die je veel werk uit handen nemen en het je
makkelijk maken. De 6 beste Kubernetes-distributies.
Handige tips voor beginners en gevorderden met Linux. Complete snelgids: vlug en eenvoudig aan de slag met
Linux Mint. Het is de makkelijkste en (misschien wel) de beste Linux die er is. Hij is geheel gratis,dus het kost u
niets! Handige tips voor beginners en gevorderden met Linux.
De 5 beste features van de Windows 10 April 2018 update. De Windows 10 Redstone 4, ook wel bekend
als de Spring Creators Update, nu ook wel bekend als de April 2018 update is eindelijk uit en wordt op dit
moment uitgerold. Wij kijken vandaag naar de nieuwe features die je krijgt bij deze versie van
Windows. De 5 beste features van de Windows 10 April 2018 update.
25+ Tips voor de browser Microsoft Edge.
5 redenen om te upgraden naar Windows 10 Pro. Windows 10 Professional is niet alleen voor kantoormensen die
geen keuze hebben. Ook als thuisgebruiker kan je je pc beter naar je eigen hand zetten dankzij de features van de
Pro-versie. Vandaag vertellen we je waarom het de moeite waard is voor die versie te gaan L 5 redenen om te
upgraden naar Windows 10 Pro.

Video
Zo presenteerde Steve Jobs de eerste iMac 20 jaar geleden. De iMac bestaat vandaag 20 jaar. Steve Jobs gaf in zijn
presentatie flink af op de bestaande pc's. "Het ziet eruit alsof het van een andere planeet komt. En een goede
planeet. Een planeet met betere ontwerpers." Steve Jobs kon zijn geluk niet op, op 6 mei 1998. "Kijk naar deze muis.
Het is de prachtigste muis die je ooit gebruikt hebt." Zo presenteerde Steve Jobs de eerste iMac 20 jaar geleden.
De familie achter je brood-tags. Verscholen in de stad Yakima, is Washington een fabriek die een bescheiden, maar
wild product van wereldformaat produceert, een product dat je je hele leven hebt gebruikt - broodlabels. De familie
achter je brood-tags.
De beste revolverheld in de wereld.
In dit restaurant wokken robots voor je. Deze week opende in Boston een restaurant waar robots de gerechten
wokken. Het restaurant Spyce heeft het minder leuke werk van wokken geautomatiseerd. De klant kiest via een
tablet een wokgerecht en kan daarbij zelf de ingrediënten kiezen. Die ingrediënten gaan in een pan die al
ronddraaiend de maaltijd wokt. In dit restaurant wokken robots voor je. Bron:Brith.nl

Bladen
Helpmij
Netties
Fan TV
Hardware.info
Tweakers
IT Professional
Linux Magazine
Home entertaiment magazine
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Shoot foto magazine
Bladeb/Blog magazine

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

16 juni
8 december

De eerstvolgende bijeenkomst in 2018
Is op 19 mei 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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