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Agenda
Windows 10

 Een beetje geschiedenis (en nostalgie)

 (gratis) overschakelen van Windows 7 of Windows 8

 Wat is er nieuw in Windows 10?

 Demo Windows 10

Veilig computeren
 Virussen: wat, waar en wanneer?

 Back-up: geldverspilling of noodzaak?

Gratis software
 Illegaal versus “gratis”

 Voorbeelden van gratis software



Een beetje geschiedenis…



Een beetje geschiedenis…



Een beetje nostalgie…



Uitdagingen…
 Mobiele gebruikers

 Nieuwe hardware met touch-interface (tablets)

 Nieuwe toepassingen

 Traditionele gebruikers

 Desktop gebruikers met toetsenbord en muis

 “oude” toepassingen



Uitdagingen…
 Oplossing (althans volgens Microsoft):



Nieuw in Windows 8 (o.a.)

 Modern UI (User Interface) (of Metro)

 Integratie sociale netwerken & The Cloud
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Onedrive, …)

 Geen Start-knop en Start-menu meer!



Nieuwe oplossing



Windows 10

Microsoft: laatste versie van Windows

Microsoft: “Er komt geen Windows 11!”

• nooit meer betalen voor een “upgrade”

• altijd de laatste versie van het besturingssysteem

• ≠ “gratis”: nieuwe PC: Windows 10 betalen!



Windows 10

Overschakelen naar Windows 10

• Upgrade van Windows 7 of Windows 8 was gratis tot 

29 juli 2016

• Bijna alle PC's compatibel met Windows 10
Uitzonderingen: bv. quad-core processor, bepaalde oudere printers of scanners, … 

• Meeste software die op Windows 7 werkte, zal ook op 

Windows 10 werken

• Nu nog steeds mogelijk gratis up te graden 

(onder bepaalde omstandigheden)



Windows 10

Systeemvereisten Windows 10 (volgens Microsoft)

- Processor min 1 Ghz

- Geheugen (RAM):

- Microsoft: Minimum 2 Gb RAM

- Praktijk: Minimum 4 Gb RAM, liefst 8 Gb

- Min 20 Gb vrije schijfruimte

- Beeldscherm resulotie: minium 800 x 600



Windows 10: wat is er nieuw?

• Startknop en startmenu zijn terug (weliswaar in een nieuw kleedje)



Windows 10: wat is er nieuw?

• Internet Explorer vervangen door Edge

• Nieuwe browser

• Internet Explorer 11 nog steeds aanwezig

• Andere browsers perfect mogelijk naast Edge

(FireFox, Google Chrome, …)



Windows 10: wat is er nieuw?

• Taak weergave knop = alt-tab



Windows 10: wat is er nieuw?

Meerdere (virtuele) bureaubladen



Windows 10: wat is er nieuw?

• Activiteitencentrum: veel gebruikte instellingen (bv. Wifi) 

+ meldingen



Windows 10: Geen problemen?

• Kinderziektes, o.a. “Start-menu werkt niet meer”

• Opgelost (samen met enkele andere “ambetante” zaken) 

in update 1511 (november 2015)



Windows 10: Geen problemen?

• Nieuwe grote update “Anniversary update”: 

begin augustus 2016

• Verdere “fine-tuning” van Windows 10 

(o.a. nieuwe functies in Edge)

• Start-menu opnieuw licht gewijzigd



Tijd voor een demo!



Veilig computeren
 Wat is een computervirus?

 Wikipedia:
Een computervirus (in het dagelijks taalgebruik wordt 
meestal kortweg over virus gesproken) is een vorm van 
schadelijke software (malware). Het is een 
computerprogramma dat zich in een bestand kan 
nestelen, bijvoorbeeld in bestanden van een 
besturingssysteem.



Veilig computeren
 Soorten computervirussen:

 “gewone” computervirussen
 Trojan Horses
 Wormen
 Spyware: niet echt een virus maar bespioneert u
 …

 “Spam” (ongewenste mail) is op zich geen virus maar kan 
wel virussen bevatten

 Phishing: mails die proberen paswoorden of andere 
gevoelige info te verkrijgen of virussen proberen te 
verspreiden





Veilig computeren
 Wijze van verspreiding:

 Websites (fly-by virussen)

 USB-sticks

 Geheugenkaarten

 (Illegale) Download-sites (bv. KaZaa, LimeWire, …)

 E-mail

 …



Veilig computeren
 Bestrijding:

 Goed antivirus programma 
(Norton, Kaspersky, Avast, …)

 Maar vooral: VOORZICHTIG ZIJN !!!

 Open niet alle mails, zelfs al komen ze van iemand die je kent

 Open zeker geen bijlagen die onbekend zijn

 Toch besmet: vraag onmiddellijk raad aan en professional!



Veilig computeren

Recente zeer gevaarlijke ontwikkeling:
CRYPTOLOCKER = Ransomware

 Raakt gemakkelijk door anti-spam filters, Firewalls, 
antivirus programma’s, …

 Hoe werkt het?
 Versleutelt (encrypteren) bestanden op de PC EN in het netwerk

 Bestanden (vooral documenten en foto’s) worden onbruikbaar

 Vraagt betaling om de sleutel te kopen om de bestanden terug 
toegankelijk te maken WERKT NIET!

 Enige manier om op te lossen: Back-Up terug plaatsen





Veilig computeren

Back-up
“Er zijn twee soorten computergebruikers: mensen 
die al gegevens kwijt geweest zijn en mensen die nog 
gegevens gaan kwijt zijn”

 Reservekopie op een ANDERE plaats dan uw PC

 Restore: terugplaatsen van gegevens na

 “per ongeluk” wissen van gegevens

 kapot gaan van hardware (bv. harde schijf = crash)

 diefstal van computer

 brand, overstroming, blikseminslag, …



Veilig computeren
Back-up: Waar?
 Op een ander medium en ALTIJD dubbel (of driedubbel)!

 CD of DVD

 USB-stick

 Externe harddisk

 NAS (Network Array Storage)

 Cloud
 Google-Drive
 Dropbox
 OneDrive
 …



Veilig computeren

Back-up: Hoe?
 Manueel: “Kopiëren – Plakken” via de Verkenner

 Via programma 
 Standaard in Windows 10 aanwezig

 Cobian Back-up

 instellen welke gegevens waar en wanneer gekopieerd worden 

 Geen “full-back-up” mogelijk

 VEEAM back-up

 Professionele oplossing met gratis versie

 Full-back-up mogelijk

 Enkel Engels



Gratis software

 Overzicht prijzen “standaard” software

 Windows 10 Home: € 120,00

 MS-Office Home & Student: Word, Excel, PowerPoint, 
One-Note: € 139,00

 Photoshop Elements: € 99,00

 Norton Security (1 PC): € 39,00 per jaar



Soorten gratis software
 Freeware

De term “freeware” heeft geen eenduidige definitie maar wordt meestal 
gebruikt voor softwarepakketten die wel verspreid mogen worden maar 
niet veranderd (en de broncode is niet beschikbaar). ...

 Shareware
Shareware is een vorm van software die zonder of met weinig restricties 
verspreid mag worden, maar waarvoor bij herhaald gebruik wel een 
vastgelegd bedrag betaald moet worden. ...

 OpenSource
Open source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije 
toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct. 
Sommige mensen zien het als een filosofie, anderen beschouwen het als 
een pragmatische methodologie…

Bron: google: define



Gratis software ≠ Illegale software!
 Volledig legaal aangeboden

 Geen “cracks” nodig

 Geen licenties nodig

 Opgelet: soms enkel voor privaat gebruik!

 Trial: probeersoftware: indien je het blijft gebruiken: 
betalen! (bv. WinZip – MS-Office trial)



OpenOffice / LibreOffice
 Alternatief voor MS-Office

 Oudere interface (geen linten = ribbons)

 Kan nieuwe Office 2007-2010-2013 bestanden openen

 www.openoffice.org / www.libreoffice.org

 Taalversies!

http://www.openoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


Back-up programma
 Cobian back-up

 www.cobiansoft.se

 VEEAM endpoint back-up

 https://www.veeam.com/nl/endpoint-backup-free.html

http://www.cobiansoft.se/
https://www.veeam.com/nl/endpoint-backup-free.html


Adobe Acrobat Reader
 Programma van de firma Adobe om “PDF”-bestanden 

te kunnen lezen

 PDF = Portable Document Format

 Gratis te downloaden (en te installeren) via 
www.adobe.be

http://www.adobe.be/


Audacity
 Bewerken van geluid

 Niet zo eenvoudig (hoge leercurve)

 Audacity.sourceforge.net

http://audacity.sourceforge.net/?lang=nl


CDBurnerXP
 Programma om CD’s – DVD’s te branden

 Alternatief voor o.a. Nero Burning ROM

 Zeer eenvoudig in gebruik

 Nederlands (en andere talen)

 cdburnerxp.se

http://cdburnerxp.se/nl/


Gimp
 Fotobewerkingsprogramma

 Alternatief voor bv. Adobe Photoshop

 Zeer uitgebreid

 Nederlands

 Hoge leercurve (zoals alle 
fotobewerkingsprogramma’s)

 http://www.gimp.org/

http://www.gimp.org/


Anti-Virus & Anti-Spyware
(www.filehippo.com)

 Anti-virus
 Avira antivir

 AVG antivirus 

 Avast antivirus

 Anti-Spyware
 Spybot Search & Destroy

 Opkuisprogramma: Ccleaner

http://www.filehippo.com/


Dank u voor uw aandacht

dirk@gerdisoft.be
www.gerdisoft.be

0476/417.865

mailto:dirk@gerdisoft.be
http://www.gerdisoft.be/

