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Woordje van het bestuur 
 
Hallo, 
 
Als ik dit voorwoord typ heeft de zomer voor 
een eerste keer de warme temperaturen op 
ons afgevuurd (we spreken midden april). 
Aan dit tempo zullen we weer een hete zo-
mer krijgen. Gelukkig hebben wij praktisch 
allemaal nu een laptop en draadloos internet 
waardoor we tijdens deze temperaturen ons 
rustig kunnen verder amuseren met ons 
speelgoedje op ons terras. 
 
Het bestuur is volop bezig aan het nieuwe 
seizoen (het 18de reeds). En ik moet eerlijk 
toegeven het ziet er spetterend uit. Dit alles 
zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwilligers 
die onze club rijk is. Vooral de gastsprekers 
hebben veel sympathie. Een club zoals de 
onze kan niet zonder de vrijwilligers en deze 
wil ik nu toch nog eens extra in de bloeme-
tjes zetten en bedanken voor hun inzet. Wie 
nog suggesties heeft voor het komend sei-
zoen is steeds welkom. Maar vergeet niet er 
zijn nog 4 clubavonden geprogrammeerd in 
mei en juni. 
 
Het komend seizoen gaan we ook meer 
aandacht schenken aan het nieuwe bestu-
ringssysteem Vista. Bewust hebben we dit 
seizoen de kat uit de boom gekeken en 
normaal gezien kunnen we dit systeem al 
vanaf oktober introduceren in onze club. 
Het beloven boeiende maanden te worden. 
 
Er rest mij alleen nog iedereen een prettige 
en zonnige vakantie toe te wensen en tot in 
september. 
 
Groetjes 
De voorzitter. 

Belangrijk bericht van de Gemeente Niel. 
De gemeente Niel vraagt ons dat we voor het plaatsen van de auto’s zoveel mogelijk de 
parking achter de refter, de Veldstraat en Vredestraat moeten gebruiken en niet de Ai-
mée De Langlestraat omdat dit een straat is voor plaatselijk verkeer. 
 
Wij vragen de leden hiermee dan ook rekening te willen houden. 
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Agenda 

maandag 14 mei 2007 Voordracht 
 Open-Office 2.0: een waardige vervan-

ger voor Microsoft Office 
(20u-22u) 
 

videoklas 
 
 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
maandag 21 mei 2007 Voordracht 

 Open-Office 2.0: een waardige vervan-
ger voor Microsoft Office 
(20u-22u) 
 

videoklas 
 
 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
maandag 11 juni Voordracht 

 nog niet gekend 
suggesties zijn steeds welkom 
 

computerklas 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
maandag 18 juni Voordracht 

 nog niet gekend 
suggesties zijn steeds welkom 
 

computerklas 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 

Al deze activiteiten vinden plaats in GBS Niel, Veldstraat 1 – 2845 Niel. 
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Onze shareware-avonden. 

Wat valt er te beleven? 

Troubleshooting: heb je computerproblemen: breng ze mee? !  

 

Vroeger moest je met heel je hebben en houden afzakken 
naar het lokaal. Gelukkig is dit gedaan. De club heeft enkele 
schermen, toetsenborden, muizen en kabels op overschot - 
dus je computerkast is voldoende. 
 
 
 

 
Kennismaking met andere compu-
terliefhebbers, en met een drankje 
praten over computers of gewoon 
lekker babbelen. 

 
Je kunt ook surfen op het internet op de 2 clubcomputers 
die ter beschikking staan.  
Breng je eigen computerkast mee, voorzien van een 
netwerkkaart, en je surft zoveel je wilt. 
 
 
Meer en meer leden beschikken over een laptop. 

Daarom vonden we het geen slecht idee om een zogenaamd 'wireless access point' 
aan te schaffen. Dan is meteen het probleem van de draden en de overbevolking aan 
de tafel opgelost. Iedereen kan met zijn laptop overal in de refter plaatsnemen en 
toch probleemloos internetten, bestanden uitwisselen, enzovoort enzoverder. 
Het gebruik van deze 'hotspot' is gratis voor de leden. Je zet je aan een tafel, klapt je 
laptop open en je bent draadloos verbonden met de wereld.  
 

Waar? 
De refter van de gemeentelijke basisschool van Niel gelegen in de Veldstraat 1 in Niel. 
 
Wanneer? 
Elke tweede en derde maandag van de maand vanaf 19u tot 23u. 
Elke vierde zaterdag van de maand van 10u tot 16u 
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Clubnieuws 

Workshops 

Op maandag 14 en 21 mei geeft Roger De Pauw een demonstratie van OpenOffice 
2.0 dat hoe langer hoe meer een waardig alternatief is voor Microsoft Office. En het is 
nog gratis ook. 
 
Voor de thema-avonden van 11 en 18 juni zijn we nog op zoek naar interessante 
onderwerpen. Suggesties zijn steeds welkom. 
 
Een aantal enthousiaste digitale beeldbewerkers komen al een aantal weken de 2de 
en 3de maandag van elke maand bij elkaar om zich te verdiepen in deze materie. 
In deze workshop is het de bedoeling dat iedereen van iedereen iets opsteekt. 
 
Uiteraard kan op deze clubactiviteiten iedereen nog met computerproblemen terecht, 
er kan gratis gesurft worden en dat kan nog steeds draadloos. Enige voorwaarde is 
dat je een “wireless–card” in je computer hebt steken. 
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Er is er eentje jarig!! Hiep, hiep hoera 

mei  juni 
Boudewijn Bal 2  Ella De Troetsel 3
Johan Van der Velde 7  Diana De Kinder  4
Celeste De Graef 10  Leo Selderslaghs 4
Gerda Van den Eynde 15  Gustaaf Smeulders 6
Yoko Goossens 31  Aline Rijpens 12
Paul Van Reeth 31  Willy Wyn 18
   Gisèle Nollet 22
   Florent Serrien  26
   François Wittock 26
  Franz Bal 29
 

juli  augustus 
Willy De Bondt 5  Manuel Cabezas 2
Guy Schoeter 5  Jhonny Van Dam Sr. 12
Suzanne Rypens 11  Roger Vermeylen 13
François Faes 12  Charlotte Andries 17
Charles De Decker 21  Walter Schoeters 17
Monique Verheyden 23  Willy De la Court 19
Leon Bergmans 24  Martha Voets 19
Jean-Pierre Vandevoorde 26  Hubert Schroyens 23
Guido De Meyer 27    
Jos Du Lion 29    
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Wordt een Windows XP-expert (deel 11). 

Maak je eigen ‘Nee op alles’ 

Kopieer je met Windows Verkenner soms een groot aantal bestanden van de ene map 
naar de andere? Als een deel van die bestanden al bestaat in de nieuwe map, dan 
krijg je telkens de vraag WILT U HET BESTAANDE BESTAND VERVANGEN DOOR HET 
ONDERSTAANDE BESTAND.  
 
Je kan dan klikken op JA, JA OP ALLES, NEE of ANNULEREN. Maar wat als je zeker 
weet dat geen enkel bestand vervangen mag worden? Er is geen knop NEE OP ALLES! 
Er is wel een handig trucje om dat op te lossen: hou de SHIFT-toets ingedrukt terwijl 
je op NEE klikt, en geen enkel bestand wordt vervangen. 

Bron: Clickx Magazine 

Geen melding bij installatie nieuwe programma’s 

Krijg je ook soms in het systeemvak van Windows XP een tekstballonnetje te zien dat 
je laat weten dat er nieuwe programma's geïnstalleerd werden? Meestal weet je dat 
ook zelf wel, en is dat ballonnetje alleen maar erg storend.  
 
Gelukkig kan je het uitzetten. Klik op START > INSTELLINGEN > CONFIGURATIE-
SCHERM > TAAKBALK EN MENU START en duid het tabblad MENU START aan. Klik nu 
op AANPASSEN en GEAVANCEERD.  
 
Daarna doe je het vinkje weg bij ONLANGS GEÏNSTALLEERDE TOEPASSINGEN MAR-
KEREN weg en klik je tweemaal op OK. Je zal voortaan geen ballonnetje meer zien. 

 Bron: Clickx Magazine 

Back-up Register 

Als je meer dan één gebruikersaccount hebt in Windows XP, dan wordt er bij DEZE 
COMPUTER automatisch een map GEDEELDE DOCUMENTEN aangemaakt. Ideaal als je 
tussen gebruikers bestanden wil delen, maar soms wil je dat ook niet, bijvoorbeeld 
met collega's of je kinderen.  
 
Probeer je die map te verwijderen, dan lukt dat echter niet. Met een trucje kan het 
wel. Ga naar START > UITVOEREN en tik regedit. Ga nu naar HKEY_CURRENT_USER 
> SOFTWARE > MICROSOFT > WINDOWS > CURRENTVERSION > POLICIES > EX-
PLORER.  
 
Klik er met de rechtermuisknop op en kies NIEUW > DWORD-WAARDE. Vervang 
NIEUWE WAARDE NR. 1 door NOSHAREDDOCUMENTS en druk op ENTER. Druk nog-
maals op ENTER en geef een 1 in, waarna je op OK klikt. Start nu de computer op-
nieuw op - de map GEDEELDE DOCUMENTEN is verdwenen.  

Bron: Clickx Magazine 
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Updatebestanden verwijderen 

Als je, zoals het hoort, Windows XP vaak bijwerkt via Windows 
Update, worden alle gedownloade updates bewaard op je harde 
schijf.  
 
Vaak weet je echter al na enkele dagen of een update proble-
men geeft, en als dat niet het geval is, kan je de updatebe-
standen (die noodzakelijk zijn om een update te verwijderen) 
zonder problemen wissen.  
 

Open Windows Verkenner en ga naar EXTRA > MAPOPTIES; klik op het tabblad WEER-
GAVE en selecteer VERBORGEN BESTANDEN EN MAPPEN WEERGEVEN. Ga daarna in 
de Verkenner naar de map C:\WINDOWS.  
 
Duid nu alle mappen aan die beginnen met $NTUNINSTALL en verwijder ze. Via de 
kolom GEWIJZIGD OP (die je te zijn krijgt bij de detailweergave: BEELD > DETAILS) 
kan je nagaan of je recente of oude updates verwijdert. 

Bron: Clickx Magazine 

Plaats je bestanden waar je maar wil 

Wanneer je in Windows Verkenner een bestand versleept 
naar een map op dezelfde drive, dan wordt dit bestand 
gewoon verplaatst. Wil je het bestand kopiëren, dan moet 
je tijdens het verslepen de CTRL-toets ingedrukt houden.  
 
Als je veilig wil slepen, doe het dan met de rechtermuis-
knop. Je kan dan na het loslaten nog rustig kiezen of je 
het bestand wil verplaatsen of kopiëren, een snelkoppe-

ling wil maken of heel de handeling gewoon wil annuleren.  
 
Tijdens het verslepen van een icoontje kan je trouwens zien wat er zal gebeuren als je 
het loslaat. Kijk tijdens het slepen maar eens naar de rechterbenedenhoek van het 
icoontje. Staat daar een plusteken, dan ben je aan het kopiëren. Een pijltje betekent 
dat je een snelkoppeling maakt. 

Bron: Clickx Magazine 

Hou voldoende schrijfruimte vrij 

Met de gigantisch capaciteiten van moderne harde schijven lijkt deze tip wat overbo-
dig, maar toch willen we je er op wijzen. Zorg dat er altijd genoeg vrije ruimte op de 
harde schijf is. Windows heeft namelijk een zekere bewegingsvrijheid nodig om goed 
te kunnen werken.  
 
Dat heeft onder andere te maken met het zogenaamde wisselbestand dat steeds gro-
ter kan worden. Best hou je zo'n 10 % van de totale capaciteit vrij als een buffer. 
Voor een harde schijf van 80 gigabyte komt dat dus neer op 8 gigabyte. Hou er ook 
rekening mee dat een harde schijf in kleinere partities kan opgedeeld zijn.  
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Je kan de hoeveelheid vrije schijfruimte opvragen door te dubbelklikken op het bu-
reaubladpictogram DEZE COMPUTER, en vervolgens met de rechtermuisknop de EI-
GENSCHAPPEN van de harde schijf (of partitie) op te vragen. 

Bron: Clickx Magazine 

Problemen met herkennen drive letters?  

Als u XP gebruikt, kan het voorkomen dat een opslag medium niet goed wordt her-
kend. Dat probleem krijg je wanneer je bv. een USB-stick of externe harde schijf(ven) 
inplugd. 
Controleer bij niet goed herkennen van een opslagmedium welke letters er wel staan 
bij Deze Computer en noteer die.  
 
Ga dan naar: START > INSTELLINGEN > CONFIGURATIESCHERM > SYSTEEMBEHEER 
> COMPUTERBEHEER > OPSLAG > SCHIJFBEHEER  
Klik rechts op het medium dat niet wordt herkend en kies STATIONS EN LETTER PA-
DEN WIJZIGEN. Kies een niet gebruikte letter en klik op wijzigen.  
Het medium wordt nu wel herkend door Windows Verkenner en zal steeds die letter 
gebruiken. 

Bron: Seniorennet 

Alle vensters in één keer minimaliseren 

Als u tijdens het werken diverse programmavensters actief hebt en u wilt even terug 
keren naar het Bureaublad, druk dan op de toetscombinatie Windows-toets+D. Alle 
actieve programmavensters worden nu verkleind en op de Taakbalk geplaatst. Om de 
oude situatie ter herstellen, drukt u weer op Windows-toets+D. De Windows-toets is 
overigens de toets met het Windows-logo erop. 
Een snellere manier is op het icoontje naast de STARTKNOP te klikken.  
 

Bron: Seniorennet 
 

Bestanden en mappen comprimeren in Windows XP 

Dreigt de vaste schijf vol te raken? Hebt u dringend extra ruimte nodig om een nieuw 
programma te installeren? Geen nood, Windows XP helpt u uit de brand. Zowel Win-
dows XP Professional als de Home Edition bevatten een hulpprogramma voor zip-
compressie waarmee u bestanden en mappen op de vaste schijf kunt inpakken.  
Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map.  
Wijs KOPIËREN NAAR aan. Klik vervolgens op GECOMPRIMEERDE MAP.  
Hiermee maakt u een gecomprimeerde map, die u herkent aan het zip-pictogram. Het 
zip-bestand krijgt dezelfde naam als het bestand dat u hebt gecomprimeerd.  
U kunt ook een volledig nieuwe gecomprimeerde map maken. Hiertoe gaat u als volgt 
te werk:  
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad.  
Wijs NIEUW aan.  
Klik op GECOMPRIMEERDE MAP. Open de nieuwe gecomprimeerde map en sleep de 
bestanden die u wilt comprimeren, naar deze map. 

Bron: Seniorennet 
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Prioriteit van het bootmenu instellen 

Als je naast Windows XP nog een andere Windows versie gebruikt dan zal het systeem 
opstarten met een bootmenu en daarvan de laatst geïnstalleerde versie als standaard 
opstart gebruiken en… dat kon wel eens niet jouw keuze zijn. 
Klik START > INSTELLINGEN > CONFIGURATIESCHERM > SYSTEEM. 
Kies het tabblad GEAVANCEERD  
Klik de knop INSTELLINGEN onder OPSTART- EN HERSTELINSTELLINGEN  
 
In het volgende venster kun je je keuze bepalen en tegelijk ook de tijd instellen dat 
het bootmenu in beeld moet blijven alvorens automatisch door te starten. 

Bron: Seniorennet 

Een beter beeld dankzij ClearType 

De teksten op uw bureaublad in Windows XP worden standaard weergegeven met be-
hulp van wat Anti Aliasing. Dit zorgt ervoor dat de vormgeving van de teksten soms 
wat ruw overkomt.  
U kunt ook gebruik maken van ClearType om de teksten op uw bureaublad weer te 
geven. De teksten zijn dan mooier van vormgeving omdat de randen van de gebruikte 
letters dan wat zachter en afgeronder zijn.  
 
Om ClearType "aan te zetten" moet u even de volgende handelingen verrichten:  
• Klik met de rechter muisknop op het bureaublad  
• Kies in het snelmenu dat verschijnt de optie Eigenschappen  
• Klik op het tabblad Vormgeving  
• Klik op de knop Effecten  
• Neem de instellingen over zoals ze in onderstaande afbeelding staan 
 

 

Bron: Seniorennet 
 
 
 
 

De fouten in een afdruk ontdek je pas wanneer je de kopie bekijkt en het origineel al 
op de post hebt gedaan 
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Handige Office tips 

Word 

Woordenlijst aanpassen 
Wie veel bezig is met vaktermen zal al wel gemerkt hebben dat Word daar weinig 
kaas van gegeten heeft. Het programma herkent de term vaak niet en doet dan een 
foute suggestie. Om dit storende gedrag op te vangen, kan je best zelf een woorden-
lijst aanmaken.  
 

Open hiervoor het menu EXTRA en kies OPTIES. Ga naar 
het tabblad SPELLING EN GRAMMATICA, en druk op de 
knop AANGEPASTE WOORDENLIJSTEN. Selecteer vervol-
gens CUSTOM.DIC en druk op WIJZIGEN. Je krijgt nu een 
overzicht te zien van de woorden die je zelf al aan het 
woordenboek had toegevoegd.  
 
Hier kan je makkelijk een reeks aanpassingen doorvoe-
ren: je kan bestaande items wijzigen, maar ook uit de 
lijst halen (VERWIJDEREN) of nieuwe items intikken 

(druk dan telkens op TOEVOEGEN). Bevestig ten slotte driemaal met OK. Word houdt 
voortaan ook rekening met je 'eigen woordenboekje'. 

Bron: Clickx Magazine 
 
Vermijd een paginanummer op je titelpagina 
Je hebt net zitten zwoegen om een rapport of uitgebreid document zo netjes mogelijk 
te maken, en als kers op de taart wil je nog snel even alle pagina's nummeren.  
Maar wat blijkt? Word begint vrolijk vanaf de eerste pagina te nummeren. Als de eer-
ste pagina echter het titelblad van je werk is, dan wil je natuurlijk liever de pagina-
nummering pas op de volgende bladzijde laten starten. Dit is makkelijk te doen. 
Plaats je cursor in de eerste pagina van je document en kies voor INVOEGEN > PAGI-
NANUMMERS. Zorg dat er geen vinkje staat bij de optie NUMMER OP EERSTE PAGINA. 
Klik dan op de knop OPMAAK en selecteer de optie BEGINNEN BIJ.  

 
Geef als startwaarde het getal 0 op, klik op OK en nog eens OK om het venster te 
sluiten. Ziezo, Word geeft je tweede pagina nu netjes nummer 1, en je eerste pagina 
heeft geen nummer meer. 

Bron: Clickx Magazine 
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Snel door de koppen bladeren 
Door handig gebruik te maken van de functie BLADEROBJECT kunt u vrij vlot door de 
koppen van een document wandelen. Het bladerobject is een bolletje dat zich onder 
de verticale schuifbalk bevindt. Boven en onder het bolletje ziet u een pijltje omhoog 
(Vorige/ga naar) en pijltje omlaag (Volgende/ga naar). Deze dienen normaal gespro-
ken om naar de vorige en volgende pagina in het document te springen. Het Blader-
object kent echter allerlei andere mogelijkheden. Als de pijlen blauw gekleurd zijn, is 
zo'n andere mogelijkheid actief. U kunt dan niet per pagina bladeren, maar bijvoor-
beeld per gevonden item of per tabel. Hebt een groot document met koppen die ge-
markeerd zijn met het opmaakprofiel Kop, dan kunt u dankzij de functie Bladerobject 
vrij vlot langs alle koppen wandelen. Dat doet u als volgt:  
Klik op het BLADEROBJECT en selecteer de optie BLADEREN PER KOP.  
Klik nu op de blauwe pijl naar beneden om op de eerste kop terecht te komen.  
Elke keer dat u klikt, verschijnt een nieuwe kop in beeld. Zo kunt u vlot door de kop-
pen in het document wandelen en een indruk krijgen van de inhoud ervan. 

Bron: Seniorennet 

Tabs in tabellen gebruiken 
Als je met tabellen werkt dan wordt de tab toets gebruikt om naar een volgende cel te 
springen. Het lijkt er dus op dat je geen tabs kunt gebruiken, maar... het kan wel. 
Gebruik daarvoor de Ctrl toets samen met Tab, je zal zien dat het dan wel lukt. 

Bron: Seniorennet 

Vouwstreepje in een brief 
Word heeft geen aparte optie om vouwstreepjes direct in een brief te plaatsen. Maar 
het kan wél.  
Plaats via INVOEGEN > TEKSTVAK een tekstvak in het document  
Om dit op de juiste plaats te krijgen dubbelklikt u op de rand van het tekstvak en gaat 
u in het OPMAAKMENU naar het tabblad TEKSTVAK. Stel als horizontale positie 0,0 cm 
en kies bij ‘Vanaf’ voor ‘Pagina’. Kan uw printer niet zo dicht op de rand printen, kies 
dan als horizontale positie ongeveer 0,4 cm  
 
Maak het kader zo klein mogelijk en laat de kaderrand verdwijnen door bij de optie 
TEKSTVAK in het OPMAAKMENU bij KLEUREN EN LIJNEN voor GEEN LIJN te kiezen.  
 
Klik in het menu INVOEGEN op SYMBOOL. Kies uit de SPECIALE TEKENS het EM-
streepje  
Herhaal de eerste drie stappen waarbij u als verticale positie 19,8 cm invoert. 

Bron: Seniorennet 
 

 

Wanneer je je e-mail had gechecked, zou je weten 
dat je sinds vorige week ontslagen bent. 
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Excel 

Wat is in hemelsnaam #############?  
Je hebt een formule foutloos ingetikt in Excel. Je voert de data in en wacht gespannen 
op de uitkomst en je ziet ######### of een equivalent in Engelse ponden. Dat 
komt waarschijnlijk omdat de uitkomst van je berekening te groot is om in de desbe-
treffende cel te passen. Geen probleem. Dubbelklik op de rechterhoek van de 'header' 
van de kolom waarin de formule staat en Excel zorgt ervoor dat die kolom zo breed 
wordt dat de uitkomst van je arbeid erin past. 

Bron: frankgovers.nl 

Geef Excel een 0 
Als je in Excel een getal invoert dat begint met een 0 laat Excel dat cijfer automatisch 
weg. Dat is vervelend als je bijvoorbeeld het kengetal van een telefoonnummer of een 
buitenlandse postcode wilt opnemen in een bepaalde cel. De oplossing is echter sim-
pel: typ een apostrof ( ' ) voor de 0 en Excel 'denkt' dat het om tekst gaat. Je kunt 
een kengetal ook tussen haakjes zetten. 

Bron: frankgovers.nl 

Getallen als tekst 
Als getallen als tekst in een werkblad wil gebruiken kan je een apostrof voor het getal 
plaatsen. Dit gaat goed als je slechts in een paar cellen getallen wil invoeren. Maar 
moet je veel getallen als tekst gebruiken is het veiliger om de cellen die je daarvoor 
gebruikt in tekstformaat te zetten zodat je je geen zorgen behoeft te maken over het 
vergeten van dat kleine tekentje. Selecteer de bewuste cellen en kies OPMAAK > CEL-
EIGENSCHAPPEN en vervolgens TEKST in het dialoogvenster van het tabblad GETAL. 

Bron: frankgovers.nl 

Meerdere regels in één cel. 
Als je veel tekst in een enkele cel invoert kan de breedte van die cel onhandig groot 
worden. Het kan dus raadzaam zijn om op een nieuwe regel verder te gaan. Dat kan 
door op [Alt]+[Enter] te drukken. Heb je een tab in een cel nodig dan moet je 
[Ctrl]+[Alt]+[Tab] indrukken, want als je alleen [Tab] gebruikt spring je automatisch 
naar een volgende cel 

Bron: frankgovers.nl 

Getallen uitlijnen op de komma 
Als je Excel-werkbladen maakt waar veel getallen met 
komma's in voorkomen, dan lijkt de uitlijning soms 
nergens op. Gelukkig kan je met Excel ook alle getal-
len netjes uitlijnen op de komma.  
Als je dan getallen invoert met maar één cijfer na de 
komma, en daaronder een getal met drie cijfers na de 
komma, ziet het geheel er toch netjes uit.  
 
Selecteer met de muis alle cellen die getallen bevat-
ten.  
Klik daarna op OPMAAK > CELEIGENSCHAPPEN en 
kies AANGEPAST onder CATEGORIE.  
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Onder TYPE vervang je STANDAARD door ???,????. Het aantal vraagtekens moet ge-
lijk zijn aan het maximum aantal cijfers voor en na de komma; in ons geval 3 voor de 
komma en 4 na de komma. Klik vervolgens op OK. De getallen staan nu netjes uitge-
lijnd. 

Bron: Clickx Magazine 

Outlook 

Verwante berichten weergeven 
Sommige e-mailconversaties gaan erg lang door, en na een tijdje heb je tientallen e-
mails met één persoon over één onderwerp. Hoe kan je, na het zoveelste e-mailtje, te 
weten komen wat de eigenlijke vraag weer was?  
 
Dat kan eenvoudig in Outlook. Selecteer het bericht en klik op EXTRA > ZOEKEN > 
VERWANTE BERICHTEN. Automatisch verschijnt het venster ZOEKCRITERIA, dat je 
meteen alle berichten in de 'thread' laat zien.  
 
Heb je veel berichten, dan kan dit zoekwerk wel enige seconden in beslag nemen. Klik 
op een bericht in de resultatenlijst om de inhoud ervan te bekijken. 

Bron: Clickx Magazine 

Een nieuw e-maildeuntje 
Ben je het deuntje beu dat je te horen krijgt als er nieuwe mail is? Dan kan je dat 
makkelijk veranderen. Onderstaande procedure geldt niet alleen voor Outlook en Out-
look Express, maar ook voor andere mailprogramma's zoals Eudora.  
 
Klik op START > CONFIGURATIESCHERM > GELUIDEN EN AUDIOAPPARATEN. Klik op 
het tabblad GELUIDEN. Doorloop nu de lijst onder PROGRAMMAGEBEURTENISSEN tot 
je MELDING BIJ NIEUW E-MAILBERICHT tegenkomt.  
 
Als je hierop klikt, kan je een nieuw geluid kiezen in de lijst, of zelf op zoek gaan naar 
een wav-bestand op je computer door op BLADEREN te klikken.  
 
Na een klik op OK heb je een nieuw geluid. Let wel op: als je meerdere e-mail-
programma's gebruikt, dan verandert dat geluid voor alle programma's die op je com-
puter geïnstalleerd zijn! 

Bron: Clickx Magazine 
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Nieuws van Linux-front 

REd Hat begint beurs voor openbronsoftware 

Red Hat lanceert later dit jaar een nieuwe dienst genaamd Red 
Hat Exchange; een 'beurs' voor de verkoop van openbronsoft-
ware van partners.  
 
Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. De Red Hat Exchan-
ge (RHX) moet helpen om een veel bredere collectie open-
bronopties naar de markt te brengen, op de rug van het sterke 
merk Red Hat en de klantenconnecties van het bedrijf. Een van 

de beurspartners is Alfresco, dat concurreert met de Documentum-software van EMC.  
 
"Ik denk dat Red Hat eindelijk het soort leiderschap uitoefent dat het al jaren eerder 
had moeten uitoefenen", zegt Matt Asay, vice-president bij Alfresco. "Slechts enkele 
maanden geleden acteerde het bedrijf nog alsof het tegen het hele universum was; 
zowel openbron- als proprietary-bedrijven." RHX is volgens hem een grote stap rich-
ting Red Hat als "het middelpunt van het openbronecosysteem".  
 
Andere openbronbedrijven wiens producten via de online marktplaats beschikbaar 
komen, zijn: Enterprise DB, JasperSoft, SugarCRM, Zenoss, Zimbra, Zmanda, Com-
piere, Groundwork Open Source en Centric CRM. MySQL, de openbron-
databaseleverancier, doet ook mee. "RHX werkt als een keurmerk", meent Zack Ur-
locker, een topman bij dit bedrijf. "Het toont aan dat MySQL gecertificeerd en getest 
is, en goed samenwerkt met RHEL; verreweg het belangrijkste platform voor ons."  
 
Red Hat zal de software vermarkten, ondersteuning bieden en software-updates ver-
strekken via het Red Hat Network. In ruil daarvoor krijgt het bedrijf een percentage 
van de opbrengst. Asay is tevreden over de verdeling van de opbrengst. "Ze zijn eer-
lijk. Zij nemen het grootste deel van de marketing op zich, leveren de infrastructuur 
voor betalingen en bieden eerste- en tweedelijns ondersteuning", zegt hij.  
 
Red Hat gaat ook proefversies van alle producten aanbieden. Mogelijk komt er een 
kleine korting wanneer iemand een bundel van Red Hat Linux en andere openbronap-
plicaties koopt, weet Matt Mattox, directeur van RHX. Klanten zullen feedback kunnen 
leveren via een systeem, vergelijkbaar met dat van Amazon. 

Bron: Janneke Scheepers – ZDNet 

Dell inventariseert belangstelling voor Linux 

Via een vragenlijst doet Dell onderzoek bij klanten naar hun 
interesse in een Dell-machine waarop Linux staat geïnstalleerd.  
 
Naast de vraag of Dell-klanten interesse hebben in een systeem 
met daarop Linux als besturing, wil de computerfabrikant graag 
weten naar welke versie van de openbronsoftware hun voorkeur 
uitgaat.  
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De lijst legt Dell-klanten een aantal vragen over Linux voor, zoals: "Op welke Linux-
versie moet Dell de nadruk leggen?" De enquête kan tot 24 maart worden ingevuld.  
 
Vorige maand gaf Dell toe dat het bedrijf deels door de druk die gebruikers uitoefen-
den heeft besloten om de officiële ondersteuning van Red Hat Linux te verlengen.  
 
Red Hat Linux is de enige versie van Linux waarover wordt gerept op de Dell-website. 
Er wordt ook alleen melding gedaan van distributie in de Verenigde Staten. Op de Eu-
ropese Dell-websites wordt Linux nauwelijks genoemd en is er geen spoor van even-
tuele plannen om Linux op Europese Dell-machines te installeren.  
 
Een woordvoerder van Dell heeft laten weten dat er ook in Europa goed wordt geke-
ken naar de resultaten van het onderzoek. Als het onderzoek uitwijst dat er in Europa 
genoeg behoefte bestaat aan de mogelijkheid om Dell-systemen aan te schaffen 
waarop Linux staat geïnstalleerd, dan ligt het voor de hand dat deze systemen ook 
hier zullen worden verkocht. Op dit moment bestaat er al de mogelijkheid om bij Dell 
blanco systemen aan te schaffen waarop geen besturingssysteem staat.  
 
In de vragenlijst worden vijf mogelijke versies van Linux genoemd: Novell/Suse Linux 
Desktop, Red Hat Enterprise Desktop, Fedora, OpenSuse Linux en Ubuntu. Er is ook 
een mogelijkheid om een voorkeur voor 'anders' aan te vinken.  
 
Dell wil ook graag van zijn klanten weten naar welke Dell-machine hun voorkeur uit-
gaat om er Linux op te draaien. Er kan gekozen worden uit Inspiron- en XPS-
notebooks, Dimension- en XPS-desktops, zakelijke Latitude-laptops of OptiPlex-
desktops. 

Bron: Roland Van Hek - ZDNet 

Nieuwe Ubuntu mikt op Windows-gebruikers 

Donderdag 19 april was D-day voor de nieuwste versie van de 
populaire Linux-distributie Ubuntu. Versie 7.04 hengelt expliciet 
naar Windows-gebruikers die Linux wel eens uit willen probe-
ren.  
Een van de opvallendste nieuwigheden in Ubuntu 7.04, code-
naam Feisty Fawn, is de MigratingAssistance. Dit programma 
moet het voor gebruikers van Microsoft Windows gemakkelijker 
maken om de overstap naar Linux te zetten.  

Wie Ubuntu 7.04 op een computer met Windows wil installeren in een zogenaamde 
dualboot-configuratie, waarbij twee besturingssystemen op één systeem beschikbaar 
zijn, kan zich door het programmaatje MigratingAssistance laten begeleiden om de 
voornaamste instellingen en voorkeuren in Windows mee te nemen naar Ubuntu.  
MigratingAssistance importeert onder meer de favorieten van Internet Explorer, Fire-
fox-bladwijzers, schermachtergrond, contactpersonen uit de IM-programma's van AOL 
en Yahoo Messenger van Windows naar het Linux-platform.  
MigratingAssistance komt niet toevallig op een moment dat miljoenen Windows-
gebruikers overwegen om over te stappen naar Windows Vista. Een overstap komt 
met een prijskaartje. Niet alleen de kostprijs van het besturingssysteem kan vrij hoog 
oplopen, van 279 euro voor de instapversie Vista Home Basic tot 549 euro voor het 
meest uitgebreide Vista Ultimate, het nieuwe OS van Microsoft vereist vaak ook een 
behoorlijke investering in nieuwe hardware. Ubuntu kunt u dan weer zoals bijna alle 
Linux-distributies gratis downloaden.  
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Jane Silber, COO van Canonical - het bedrijf dat de ontwikkeling van Ubuntu financieel 
ondersteunt - windt er dan ook geen doekjes om dat ze een deel van deze twijfelende 
Windows-gebruikers willen inpikken: "Ubuntu 7.04 is de gebruiksvriendelijkste versie 
tot nog toe en ideaal voor wie de overstap naar Linux wil maken. Met deze versie is 
het makkelijker dan ooit om u af te wenden van gesloten platformen."  
Ubuntu 7.04 is beschikbaar in vijf versies, allemaal gebaseerd op de nieuwe Linux-
kernel 2.6.20: Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Edubuntu, Kubuntu en Xubuntu. Blik-
vangers in de nieuwe servereditie zijn de betere ondersteuning voor virtualisatie en 
een gestroomlijnd upgradeproces. Edubuntu is specifiek bedoeld voor gebruik in het 
onderwijs, Kubuntu is in essentie Ubuntu in een andere grafische schil (KDE in plaats 
van GNOME). Xubuntu ten slotte is een versie geoptimaliseerd voor thin clients en 
verouderde pc's en stelt minder hoge eisen aan de hardware. 
 

Bron: Nico Vandenabeele – ZDNet 

Ubuntu plant ‘ultravrije’ distributie 

Bij Ubuntu wordt momenteel niet stilgezeten: behalve aan de twee versies van de 'Li-
nux-distro met een menselijk gezicht' die dit jaar zullen verschijnen, wordt ook ge-
werkt aan een speciale editie, waarvoor een 'ultra-orthodoxe' kijk op licenties wordt 
gehanteerd.  
 
De nieuwe distro is het resultaat van maandenlange discussies over de opname van 
niet-vrije software in Ubuntu. Met name videodrivers zijn de opensourceliefhebbers 
een doorn in het oog: nVidia en AMD hebben tot op heden nooit de broncode van hun 
drivers willen vrijgeven. Omdat de twee gpu-makers de markt voor grafische kaarten 
vrijwel volledig domineren, worden hun 'closed source'-drivers vaak toch met de di-
verse Linux-varianten meegeleverd. In de nu aangekondigde versie zullen ze echter 
ontbreken: alleen software en content die volledig free is, krijgt een plaatsje in dit 
besturingssysteem; firmware, drivers, afbeeldingen, geluiden en video's die niet onder 
een volledig vrije licentie worden gedistribueerd zullen ontbreken. Zo zal Firefox naar 
alle waarschijnlijkheid afwezig zijn: de licenties op het gebruik van het beeldmateriaal 
van de populaire opensourcebrowser bevatten beperkingen die vorig jaar tot de, tech-
nisch aan Firefox gelijke, IceWeasel-browser leidden.  
 
Ubuntu-voor-scherpslijpers lijkt echter vooral bedoeld om de licentieteugels voor de 
'normale' Ubuntu-versies te kunnen laten vieren. Het niet opnemen van de videodri-
vers van nVidia en AMD betekent dat hardwareversnelling voor videokaarten minder 
goed wordt ondersteund, en dat wordt juist steeds belangrijker. Niet alleen is derge-
lijke 3d-hardwareondersteuning van belang voor het spelen van games, maar nu Mi-
crosoft de grafisch zware Aero-desktop op de markt heeft gebracht, zou de opensour-
cecommunity met een antwoord moeten komen. Met het samengaan van de Beryl- en 
Compiz-teams is een stap in de goede richting gezet, maar als Ubuntu omwille van 
licentieperikelen niet over de propriëtaire videodrivers zou kunnen beschikken, zou de 
distro terrein kunnen verliezen aan concurrenten die minder streng in de leer zijn, zo-
als Fedora en Suse. Door nu de 'preciezen' met een aparte versie tevreden te stellen, 
is de weg vrij om de in oktober te verschijnen 'Gutsy Gibbon'-release van alle moge-
lijke grafische toeters en bellen te voorzien. De principiële distro, waarvoor nog geen 
codenaam bekend is, zou eveneens in oktober moeten uitkomen. 

Bron: René Wichers – Tweakers.net 
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World Weird Web 

 
 2007 dreigt het jaar te worden waarin we als nooit tevoren overspoeld zullen 

worden met virussen die via zogenaamde malware onze computers binnenslui-
pen.  
Deze op zijn minst hinderlijke en vaak schadelijke software wordt steeds vaker 
uitgegeven door georganiseerde criminelen, uit op gegevens die ze kunnen 
misbruiken. Zo hebben ze zich gespecialiseerd in het stelen van wachtwoorden 
en het versturen van spam. Je hebt vlugger malware aan je been dan je denkt. 
Eind vorig jaar bleek nog dat de Duitse versie van Wikipedia was gekraakt om 
kwaadaardige software te verspreiden. 
Gelukkig zijn er wakkere internetgebruikers die sneller alarm slaan en ingrijpen 
dan de grote antivirusorganisaties zoals McAfee.  
Dankzij hen is er nu Stop-badware.org: een door een non-profitorganisatie op-
gerichte antivirussite die gerund wordt vanuit de internetafdelingen van de Har-
vard Law School en de universiteit van Oxford en die op maat is gemaakt van 
de gewone internetgebruiker. 
Die wordt er op de hoogte gehouden over de nieuwste malware ofte badware, 
verneemt er hoe hij die onschadelijk maakt en kan zelf zijn steentje bijdragen 
door te signaleren welke websites volgens hem niet koosjer zijn. 
http://stopbadware.org 
 

 Hoe groter internetmastodont Google wordt, hoe luider de kritiek weerklinkt. 
Dat het bedrijf gewillig inging op de eis van de Chinese overheid om censuurfil-
ters te plaatsen op zijn zoekrobot voor China, is maar het topje van de ijsberg, 
zo menen Ozan Halici en Jürgen Mayer van de universiteit van Ulm. Voor hun 
bachelorthesis maakten ze de videofilm Masterplan, about the power of Google, 
waarin ze Googles snode plannen onthullen: het bedrijf wil de wereldwijde in-
formatiestroom controleren, veegt zijn achterste aan onze privacy en zou dos-
siers van elke internetgebruiker bijhouden en die doorspelen aan de CIA. Goog-
le zou zelfs uit zijn op de code van uw persoonlijk DNA. Doe geen moeite om 
snel dat cachegeheugen te wissen: elk woord dat u ooit op Google heeft inge-
tikt, wordt aan de andere kant veilig bewaard. 
www.masterplanthemovie.com 
 

 Herinner je je nog dat we onze teksten ooit bewaarden op diskettes van 1,44 
megabyte.  
En net nu we onze schoendozen vol afgedankte schijfjes naar het containerpark 
wilden brengen, stootten we op 101 Uses for AOL Disks, een site met 101 
suggesties om ze te recycleren ? als oorbellen, als onderlegger voor kleine 
ovenschotels of in een mobile voor in de kinderkamer.  
http://www.earthplaza.com/aoldisks 
 

 Staat ongetwijfeld op de zwarte lijst van de Nederlandse Partij voor de Dieren: 
het volstrekt onnozele, walgelijk politiek incorrecte maar niettemin razend ver-
slavende game Cub Shoot. U moet alleen op uw muis klikken om het geweer 
van het schepsel op de begane grond te laden, en nogmaals om ermee te vuren 
op het moment dat het andere schepsel uit de boom valt. 
www.gamegecko.com/cubshoot.php 

Bron: Humo’s linke boel - Knack 
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Hardwarenieuws 

Dell vervangt harde schijf door Solid State Drive in notebooks 

De Latitude-notebooks van Dell kunnen binnenkort optioneel 
worden uitgerust met flashgeheugen in plaats van een harde 
schijf. Omdat hier geen losse deeltjes in zitten, maakt dit het 
geheel een stuk schokbestendiger.  
 
Specifiek gaat het om de 1,8 inch 32 GB solid state drive (SSD) 
van SanDisk. De SSD heeft dezelfde afmetingen en aansluitingen 

als een gewone harde schijf, zodat hij probleemloos in laptops kan worden geïnte-
greerd.  
 
Dell ziet toekomst in de SSD. "Deze mogelijkheid is perfect voor onze mobiele klan-
ten", zegt Kevin Kettler, chief technology officer bij Dell. Volgens het bedrijf vormen 
harde schijven samen met het scherm de kwetsbaarste onderdelen van een laptop. In 
tegenstelling tot een harde schijf heeft flash geen losse of bewegende deeltjes, waar-
door schokken minder schade kunnen toebrengen.  
 
Het is de eerste grote fabrikant die SSD gebruikt als vervanger van de harde schijf. 
SSD's zijn ook sneller, waardoor opstart- en laadtijden korter worden. Bovendien ma-
ken ze minder geluid dan klassieke harde schijven.  
 
Voor de Europese markt is de SSD binnenkort beschikbaar. In de Verenigde Staten is 
hij nu al verkrijgbaar voor 549 dollar. Dat is wel een veelvoud in vergelijking met de 
prijs van een harde schijf voor een laptop 

Bron: Pieterjan Van Leemputten - ZDNet 
 

IBM bouwt mainframe voor virtuele werelden 

IBM werkt aan een mainframecomputer die speciaal ontwor-
pen is om virtuele werelden te visualiseren, en die dezelfde 
chip gebruikt als de PlayStation 3 spelconsole. De computer-
reus toont al een tijdje bijzondere belangstelling voor virtuele 
werelden als Second Life, omdat het daar verschillende zake-
lijke en commerciële toepassingen voor ziet. 
 
IBM hield donderdag een persconferentie in Brussel om zijn 

diverse initiatieven op het vlak van virtuele werelden in de verf te zetten. Daar werd 
onder meer het plan bekendgemaakt om een speciale mainframe te ontwerpen. IBM 
beschikt vandaag al over server blades die gebaseerd zijn op de Cell Broadband Engi-
ne chip (Cell/BE), exact dezelfde chip die in de PlayStation 3 spelconsole zit en die 
ontwikkeld werd door IBM in samenwerking met Sony en Toshiba. Die processor bevat 
één PowerPC processorkern die acht speciale verwerkingseenheden coördineert. In 
totaal negen kernen dus, die zorgen voor visualisatie en fysicasimulatie. De speciale 
blades kunnen onder meer worden gebruikt voor medische beeldverwerking. 
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In eerste instantie zullen de bestaande Cell/BE blades aan een System z mainframe 
worden gekoppeld, maar in een latere fase zouden de chips in het mainframe inge-
bouwd worden. De z Series is volgens IBM ontworpen om voor bepaalde taken een 
beroep te doen op gespecialiseerde processors. IBM werkt op dit project samen met 
Hoplon Entertainment, een Braziliaans bedrijf gespecialiseerd in online gaming. Wan-
neer de speciale mainframes op de markt zouden komen, is niet bekendgemaakt. 
 
Philippe Borremans, voormalig woordvoerder van IBM, is vanaf 1 juni als business de-
velopment executive verantwoordelijk voor het uitbouwen van IBM's activiteiten op 
het vlak van virtuele werelden, narrowcasting en gaming in de Benelux. Hij meent dat 
het speciale mainframe ervoor zal zorgen dat virtuele werelden een veel hogere 
beeldkwaliteit kunnen aanbieden, en dat miljoenen personen tegelijkertijd in zo'n vir-
tuele wereld zullen kunnen vertoeven. 

IBM en Second Life 
IBM is momenteel heel wat expertise aan het opbouwen op het vlak van virtuele we-
relden, en in bijzonder van Second Life. Het wil zijn klanten adviseren in het gebruik 
van deze virtuele wereld voor marketingdoeleinden (virtuele winkels). Maar IBM ziet 
ook een aantal toepassingen die volledig los staan van verkoop. Zo beschouwt het 
Second Life als een interessante omgeving voor virtuele vergaderingen, binnen of bui-
ten de onderneming. IBM beschikt bijvoorbeeld over een 3D-demonstratieruimte waar 
de principes van SOA kunnen worden uitgelegd en getoond aan klanten. IBM onder-
zoekt bovendien hoe Second Life kan worden gebruikt als omgeving voor het in 3D 
voorstellen van gegevens, bijvoorbeeld het model van een complexe molecule of een 
fragment DNA.  
 
Ian Hughes, metaverse evangelist bij IBM, benadrukt de mogelijkheid om via een vir-
tuele winkel direct met de klant te interageren. "Het is niet gewoon een 3D-winkel, 
het is een 3D-winkel met personeel en klanten, en dat is een wereld van verschil", 
aldus Hughes. Hij geeft wel toe dat vandaag nog weinig verkocht wordt via SL-
winkels. Tijdens een demonstratie op de persconferentie in Brussel, viel wel op dat er 
amper andere klanten in de virtuele winkels aanwezig waren. Iets wat wel vaker voor-
komt in SL. "Het is nog erg vroeg. In 1995 wilde niemand op het internet zijn krediet-
kaart gebruiken", zegt Hughes. 

Bron: Dominique Deckmyn – ZDNet/IT Professional 

Doorbraak quadcore en DDR3 pas in 2009 

Volgens IT-marketingbureaus iSuppli en DRAMeXchange wor-
den quadcore-processors en DDR3 RAM vanaf 2009 'main-
stream'. De prijs speelt in deze doorbraak een grote rol, maar 
computerfabrikanten moeten ook bereid zijn om ze te integre-
ren in hun systemen. Bovendien kunt u zich afvragen wie op dit 
moment quadcore en DDR3 écht nodig heeft.  
 
Om quadcore en DDR3 wereldwijd populair te maken, moet de 

prijs zakken. Momenteel kost de goedkoopste dualcore-processor nog maar een frac-
tie van een quadcore-processor, die nu voor ongeveer achthonderd euro over de 
toonbank gaat.  
DDR3 is voorlopig enkel in grafische kaarten beschikbaar (onder de naam GDDR3), 
maar later dit jaar komen de eerste moederborden met DDR3-ondersteuning op de 
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markt. Natuurlijk zal de prijs in de eerste maanden nog te hoog liggen, zodat de door-
snee consument niet meteen overstapt.  
Toch is de aanvaarding van nieuwe hardware niet enkel afhankelijk van de prijs. In 
tegenstelling tot wat veel marketingbedrijven denken, is het ook een kwestie van hoe 
hard we de extra prestaties nodig hebben.  
 
Dualcore-computers, zeker de laatste Core 2 Duo van Intel, zetten betere prestaties 
neer dan de doorsnee gebruiker nodig heeft. Tenzij u een zware gamer bent, of ie-
mand die regelmatig filmbestanden monteert, is niet meteen nood aan een quadcore 
met DDR3-geheugen.  
 
Marketingjongens van AMD en Intel doen ons graag geloven dat iedereen simultaan 
dvd's gaat branden, games spelen, tussendoor een filmpje laat lopen en op de achter-
grond zit te Skypen.  
In realiteit is het een kleine minderheid die zware toepassingen combineert en zo een 
computer met hoge prestaties nodig heeft. De extra prestaties van een quadcore en 
DDR3 zijn uiteraard een nuttig en welkom geschenk voor enkele hardcore computer-
fanaten, maar de gemiddelde gebruiker heeft ze op dit moment nog niet nodig.  
Grote computerfabrikanten kijken vaak de kat uit de boom wat betreft nieuwe techno-
logie. Zo levert Dell nog steeds Sempron 3400+ computers. De machine wordt gele-
verd met Windows Vista, terwijl de processor het besturingssysteem met moeite aan 
kan. Maar voor vierhonderd euro is het wel waar voor uw geld.  
 
Dell levert momenteel een quadcore-computer, maar de prijs ligt momenteel veel te 
hoog om de machine een succes te laten zijn. Dit toont aan dat grote fabrikanten pas 
langzaam overstappen op nieuwe technologieën. Quadcore is te verkrijgen, maar nog 
lang niet bij de meeste aanbiedingen.  
 
Volgens marketingbureau iSuppli beschikt slechts zestien procent van de desktopcom-
puters op dit moment over een quadcore-processor. Eind dit jaar loopt dit aantal 
waarschijnlijk op tot 33 procent. Pas eind 2009 zal 94 procent van de gebruikers over 
een quadcore-computer beschikken. Ook DRAMeXchange verwacht dat DDR3 pas in 
2009 zal doorbreken, al haalt het de hoge prijs aan voor het uitblijven van succes.  
 
De laptopmarkt volgt nog later. In dit segment worden de eerste quadcores pas begin 
2009 verwacht. Het zal daarna nog een tijdje duren voor de meeste laptops over deze 
processor beschikken 

Bron: Pieterjan Van Leemputten - ZDNet 
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HP vergroot voorsprong op Dell 

HP blijft zijn voorsprong in de pc-markt op eeuwige rivaal Dell 
vergroten. De gezonde groei van Hewlett-Packard staat in schril 
contrast met de prestaties van Dell.  
Wereldwijd verscheepte Dell in het voorbije kwartaal 6,9 procent 
minder pc's, blijkt uit marktcijfers van IDC. HP stuurde er 28,2 
procent meer de deur uit. Hierdoor is de kloof tussen de nummer 
één en twee op wereldvlak stukken groter geworden. In het der-

de kwartaal van 2006 zweefden beide computerverkopers rond de zestien procent 
marktaandeel. Nu zit HP op 19,1 en Dell op 15,2 procent.  
 
De cijfers moeten als een schok komen voor Dell. Lange tijd was het bedrijf de onbe-
twiste nummer één in de markt, maar vorig jaar stak HP hen voorbij. De terugkeer 
van Michael Dell als CEO heeft daar nog niets aan veranderd. Onder zijn leiding wordt 
er wel zwaar geïnvesteerd in het aanhalen van de banden met klanten, onder meer 
door een online bevraging naar hun noden.  
De derde en vierde plaats blijft een nek-aan-nekrace tussen Acer en Lenovo. Beide 
hebben in de telling van IDC een gelijk wereldwijd marktaandeel van 6,7 procent. 
Acer is daarbij duidelijk de grote groeier, want het Aziatische merk verscheepte in het 
voorbije kwartaal 41,4 procent meer computers. Lenovo 'slechts' 17,4 procent.  
 
Al met al was het een goed kwartaal voor de computerverkoop, zegt IDC. Wereldwijd 
werden er tien procent meer pc's verscheept dan daarvoor. Normaal wordt zo'n stij-
ging gerealiseerd door kortingsacties, maar in dit geval zijn de prijzen van pc's stabiel 
gebleven. De stijging wordt toegeschreven aan Windows Vista, dat toch tot de ge-
hoopte toename in computerverkoop heeft geleid.  
 
Maar niet iedereen heeft goed nieuws te verwerken. Sommige componentenbouwers, 
zoals AMD en Seagate, kregen in het eerste kwartaal klappen.  
 
De cijfers van Gartner wijzen in dezelfde richting als die van marktonderzoeker IDC. 
Gartner ziet HP nog een tikkeltje meer groeien en Dell iets meer krimpen, maar het 
verschil is minimaal. 

Bron: Jamie Biesemans – ZDNet 
 

 

 

 
 
Bezoek ons ook op www.gezondheidswerkers-rupelstreek.be 
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Zelf-gebrande CD’s gaan maar een paar jaar mee 

Voor de opslag op lange termijn van belangrijke gegevens en be-
standen (bijvoorbeeld je verzameling digitale foto's) is het onver-
standig te vertrouwen op cd's en dvd's. 
 
Deze waarschuwing heeft Kurt Gerecke, een opslagexpert in dienst 
van IBM Duitsland, gegeven. Gerecke onderzocht honderden 
schijfjes, en kwam tot de conclusie dat zelfgebrande cd's maar een 
korte levensduur hebben. 
 
Het probleem zit hem in de zachte laag waarop bij cd-r en cd-rw 
schijfjes de informatie door de brander wordt weggeschreven. De-

ze laag blijkt verre van slijtvast. Hitte, zonlicht, vette vingers en de inkt die gebruikt is 
om het etiket te beschrijven tasten de laag aan, en breken deze langzaam maar zeker 
af. De meeste gebrande cd's hebben een levensduur van niet meer dan vijf jaar. Bij 
goedkopere cd's beginnen de problemen al bij twee jaar. Cd's die je gevuld met pro-
gramma's of muziek koopt gaan langer mee, omdat deze over een harde laag be-
schikken. 

Kun je er iets aan doen? 
Aan de cd-rot, zoals de slijtage van cd's heet, is weinig te doen. Je kunt het proces 
hoogstens wat vertragen door de schijfjes op een donkere plaats met een constant 
koele temperatuur te bewaren. De luchtvochtigheid mag ook niet meer dan vijftig pro-
cent bedragen. Verder is het verstandig ze alleen aan de rand vast te pakken en ze na 
gebruik weer veilig in een doosje op te bergen. Dit laatste bij voorkeur in een afgeslo-
ten doosje, zodat de cd in het donker bewaard wordt. 
 
Het is ook heel belangrijk niets op de schijfjes te schrijven of te plakken. Titelinforma-
tie op de schijf schrijven is aantrekkelijk, maar de inkt heeft een verwoestende uit-
werking op de cd of dvd. 
 
IBM-techneut Gerecke is ook niet kapot van andere digitale opslagmedia. Ook harde 
schijven en USB-sticks zijn aan slijtage onderhevig en gaan minder lang mee dan je 
zou denken. Gerecke heeft nog het meeste vertrouwen in de ouderwetse magnetische 
tapes. Deze gaan 30 tot 100 jaar mee. 

Bron: De digitale revolutie 
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Het geluid van beeld-dvd’s rippen  

Met het programma Free DVD MP3 Ripper kun je het geluid van beeld-dvd's en ge-
downloade films rippen naar het mp3-formaat 

Free DVD MP3 Ripper is een klein tooltje dat handig van pas kan komen. Je kunt het 
gebruiken om het geluid van een dvd om te zetten naar een mp3 audiobestand. Dit 
houdt in dat je een dvd met een concertregistratie voortaan op je mp3-speler kunt 
beluisteren. Ook kun je de muziek op een cd branden, zodat je de (voormalige) dvd 
ook op een cd-speler kunt afspelen. 
Niet alleen van dvd's, maar ook van vcd/svcd's en van mpeg-films kan het geluid 
worden geript. Doordat je een begin- en eindpunt kunt aangeven kun je minder ge-
schikte stukken van de oorspronkelijke video overslaan. 

 
Downloads: 
www.dvd-mp3.org/downloads.html 

Bron: De digitale revolutie 
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Oorlog tussen Microsoft en Mozilla flakkert op 

Met nieuwe versies van Internet Explorer en Firefox beginnen Mi-
crosoft en de ,,open'' softwaremakers aan een nieuw offensief in 
hun strijd om de markt voor internetbrowsers.  
De grootste softwaremaker ter wereld, Microsoft, lanceert de ze-
vende generatie van zijn populaire browser Internet Explorer, 
kortweg IE7. En Mozilla, de uitgever van de concurrerende brow-
ser Firefox, komt met een nieuwe versie op de proppen. Daarmee 

lijkt een nieuwe fase te zijn ingezet in de strijd om marktaandeel op de browsermarkt.  
 
Veel geld wordt er niet mee verdiend, maar toch gaat het om een erg belangrijke 
markt: browsers zijn de programma's die de toegangspoort vormen tot het wereldwij-
de web, en ze zijn daardoor een erg belangrijk instrument voor bedrijven als Microsoft 
om reclame te maken voor andere - al dan niet betalende - diensten.  
Door Explorer te integreren in zijn Windows-besturingssoftware, slaagde Microsoft er 
tijdens de jaren negentig in om de browsermarkt totaal te domineren en zijn belang-
rijkste concurrent, Netscape, uit de markt te duwen. Maar sinds een jaar of vier 
neemt het marktaandeel van Explorer weer af, vooral ten voordele van Firefox. Dat is 
een browser die werd ontwikkeld door de zogenaamde open source -beweging van 
vrijwillige programmeurs, die hun software gratis delen met de rest van de wereld.  
 
Volgens cijfers van het bureau OneStat zou Explorer vandaag nog een wereldwijd 
marktaandeel hebben van zowat 86 procent, tegenover 96 procent in 2002. Firefox is 
goed voor zowat 11,5 procentpunten. Safari, de browser van Apple's Mac-computer, 
haalt amper 1,6 procent en Opera, een andere open source- browser, minder dan een 
procent. Die cijfers verschillen wel sterk per land. In Duitsland zat Firefox afgelopen 
juli bijvoorbeeld aan een marktaandeel van 39 procent, terwijl in de meeste Aziatische 
landen de Explorer zeer dominant is. In België bezet de Explorer 83,5 procent van de 
markt, tegenover 13,9 procent voor Firefox.  
De zevende versie van de Explorer kan je nu al downloaden. Thuisgebruikers moeten 
wel een pc hebben met het besturingssysteem Windows XP, aangevuld met het zoge-
naamde Service Pack 2. Voor Vista komt er nog een aangepaste versie van de nieuwe 
browser. Microsoft heeft er ook voor gezorgd dat IE7 niet kan geïnstalleerd worden op 
computers met een illegale Windowsversie.  

Handigheidje 
Microsoft heeft voor IE7 duidelijk de mosterd gehaald bij de concur-
rentie. Een van de belangrijkste nieuwigheden is dat je verschillen-
de webpagina's kan openen in hetzelfde browservenster, het zoge-
naamde tabbed browsing. Een handigheidje dat Firefox en Opera al 
langer hebben. Microsoft bouwde ook automatische beveiligings-
functies in, zoals een waarschuwing wanneer je op een website 
komt die bekend is voor phishing (het ontfutselen van vertrouwelij-
ke informatie). IE7 biedt ook de mogelijkheid om je rechtstreeks in 
te schrijven op de RSS-nieuwsfeed van sites die je bezoekt.  
 
Downloads; 
Internet Explorer 7: www.microsoft.com/windows/ie  
Firefox:www.getfirefox.com  

Bron: Het Nieuwsblad 
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Energie besparen met LocalCooling 

Jaarlijks verspillen computers die niet gebruikt worden maar wel aanstaan 30 miljard 
kilowatt aan energie. LocalCooling is een programma dat dit moet terugdringen. 
 

Met dit programma kun je regelen dat je compu-
ter na enige tijd van inactiviteit op halve kracht 
gaat draaien of helemaal wordt uitgeschakeld. 
Op zich niet nieuw, deze functie zit al standaard 
in Windows, maar LocalCooling maakt het instel-
len een stuk eenvoudiger en ook wat uitgebrei-
der.  
 
Ook geeft deze software, in tegenstelling tot 
Windows, aan de hand van het gebruikspatroon 
tips hoe de instellingen kunnen worden aange-
past om nog meer stroom te besparen.  
 
Daarnaast biedt het nog enkele extra's. Zo geeft 
LocalCooling precies aan hoeveel energie er via 

het programma is bespaard. Dat gebeurt niet alleen in kilowatts, maar - om het wat 
inzichtelijker te maken - ook in bomen en liters benzine.  
 
Met je bespaarde energie kun je wedstrijdjes aangaan met de andere gebruikers van 
het programma, en met vrienden en bekenden. In-
zet: wie bespaart de meeste energie. Leuk, maar wel 
een functie die zijn doel voorbij kan schieten. Mensen 
kunnen om hun besparingscijfer te verhogen de PC 
aan kunnen laten staan, terwijl ze hem anders uit 
zouden zetten. 
 
Dit neemt niet weg dat dit een handig programma is 
waarmee je veel energie kunt besparen. Goed voor 
de CO2-uitstoot, maar ook goed voor je eigen ener-
gierekening. 
 
Downloads: 
www.localcooling.com/ 
 

Bron: De digitale revolutie 

 
 

1. Als je een tool wilt dowloaden is deze ingepakt en heb je het juiste uitpakpro-
gramma niet. 

2. Het uitpakprogramma is alleen oproepbaar in de incompatibele versie. 
3. Is de tool een zelfuitpakkend bestand, dan is het uitpakbestand tien keer groter 

dan de tool zelf. 
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Controleer je PC op lekken 

Active Security Monitor is een reuze handig gratis programma. Het vertelt je haarfijn 
waar de zwakke plekken in de beveiliging van je PC zitten. Active Security Monitor - 
een handig hulpprogramma van de Amerikaanse provider AOL - biedt zelf geen bevei-
liging. Het beschermt je PC niet, maar het vertelt je precies wat er met de beveiliging 
van je computer mis is.  
En dat blijkt in veel gevallen een eyeopener. Volgens AOL (America On Line) denkt 70 
procent van de computergebruikers dat zijn of haar PC goed beveiligd is. Maar in de 
praktijk is dat maar bij 20 procent daadwerkelijk het geval. 
Het programma kijkt naar alle gevaren. Of het nu het risico is met spyware of met 
virussen besmet te worden, of om een hacker op bezoek te krijgen. Active Security 
Monitor controleert het. 
 

 
Ook het netwerk kan zo op lekken gecontroleerd worden. Per onderdeel (virussen, 
spyware, firewall, Windows & browser, draadloze verbinding, P2P-software en PC utili-
ties) krijg je een score in hoeverre je beveiliging voldoet.  
Natuurlijk is het de bedoeling een maximale score te halen. Om dit te bereiken wor-
den volop (Engelstalige) tips en adviezen aangedragen. Alle informatie is actueel, 
want het programma haalt de nieuwste beveiligingsinformatie en waarschuwingen da-
gelijks van internet. 
Active Security Monitor is een uitstekend en helaas broodnodig programma, dat ieder-
een eigenlijk op zijn PC zou moeten hebben staan. 
 
Downloads: 
http://free.aol.com/tryaolfree/index3.adp?promo=808524& 
 

Bron: De digitale revolutie 
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Files bedreigen internet 

Telefoneren via het internet, gebruikerswebsites, video-op-aanvraag: ze hebben ook 
een keerzijde. Het internet wordt steeds zwaarder belast. De eerste files komen er 
misschien wel aan. 
Voor internetverkopers en aanbieders van breedbandcapaciteit wordt 2007 een kritiek 
jaar. Normaal gezien zouden ze in staat moeten zijn om te¬gemoet te komen aan de 
steeds grotere vraag van internetgebruikers. Maar als het gebruik nog sneller zou 
groeien dan verwacht, dan zouden er wel eens files kunnen ontstaan op de informa-
tiesnelweg. 
Dat meldde het consultingbureau Deloitte-Touche-Tohmatsu onlangs in zijn rapport 
TMT Trends 2007. De beste illustratie van de enorme toename van het internet-
verkeer is de grafiek van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), het grootste 
internetknooppunt ter wereld, waar ongeveer een vijfde van de Europese webtrafiek 
passeert. Momenteel verwerkt die „hub" gemiddeld zo'n 166 gigabit per seconde, in 
piekmomenten tot 200 gigabit per seconde. Dat is ongeveer dubbel zoveel als begin 
vorig jaar. Aan dat tempo wordt er in een dag maar liefst 1,8 miljard gigabyte (in een 
giga-byte zitten ongeveer acht gigabits) aan digitale gegevens versluisd -naar iPod-
normen het equivalent van zowat 450 miljard muziektracks. 
Kan het huidige internet die toevloed van dataverkeer nog aan? Volgens Deloitte zou-
den er vooral problemen kunnen ontstaan in de grote „pijpleidingen", die het ene con-
tinent met het andere verbinden. Die pijpen zijn wel voorzien op veel verkeer, maar 
ze zijn kwetsbaar in piekmomenten omdat er relatief weinig „alternatieve routes" zijn. 
Vergelijk het met een snelweg door de bergen die dichtslibt in de vakantiespits. Op 
langere termijn zal dat probleem zichzelf wel oplossen via het spel van vraag en aan-
bod: naarmate het overschot aan datacapaciteit afneemt, zal de prijs ervan toene-
men. En die hoge prijzen zullen het voor de grote telecombedrijven rendabel maken 
om te investeren in nieuwe glasvezelkabels. 

Maar dergelijke investeringen gebeuren niet van de ene dag op de andere, zodat er 
tijdelijk capaciteitsproblemen zouden kunnen optreden. Bovendien heerst in de sector 
nog altijd een grote terughoudendheid rond investeringen in nieuwe capaciteit. Mana-
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gers en aandeelhouders van telecombedrijven zijn het bloedbad van begin 2000 nog 
lang niet vergeten. Eind jaren negentig werden er ook overal kabels bijgelegd dat het 
een lieve lust was, wat binnen de kortste keren tot overcapaciteit, kelderende prijzen 
en een nooit geziene golf faillissementen leidde. 

Een krachtige aardbeving 
Door het verminderen van de „buffer" wordt het internet ook kwetsbaarder voor een 
plotse, tijdelijke verstoring van het aanbod aan breedbandcapaciteit. Precies dat ge-
beurde eind december 2006 in het Verre Oosten, toen een krachtige aardbeving voor 
de kust van Taiwan een handvol onderzeese kabels beschadigde. Zowat 90 procent 
van het data- en spraakverkeer in de regio stroomde op een doorsnee dag door die 
kabels. 

Grote breuken 
Het mooie van het internet is dat zulke verstoringen vaak ongemerkt voorbijgaan om-
dat de rondreizende datapakketjes automatisch een andere route zoeken om in hun 
bestemming te geraken. Maar bij grote breuken, zoals die in Taiwan, zijn de gevolgen 
wel degelijk voelbaar, in de vorm van telefoon- en e-mailpannes en lange wachttijden 
voor het versturen en opvragen van gegevens. Online gamen, internetbellen of een 
videogesprek voeren met iemand aan de andere kant van de wereld wordt in dat ge-
val onmogelijk. En het zijn net die interactieve toepassingen die verantwoordelijk zijn 
voor de enorme groei van het internetgebruik. 
 

Bron: Het Nieuwsblad – 21 februari 2007 – Bloomberg News 
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