Onze derde nieuwsbrief van 2018
Natuurlijk starten we met de laatste versies van de door ons verdeelde antivirus-pakketten. Kijk dit na en doe een
upgrade wanneer het nodig is of wij doen dat dit voor U. Aarzel niet om een afspraak te maken: GSM: 0495 22 19 74

AVG Free
De laatste versienummer van AVG-free is:
2018.5.3931 (03 augustus 2018)
AVG Free is een basis antivirusprogramma en
werkt nog steeds met Windows XP tot en met
Windows 10. Uiteraard bestaat dit programma
zowel in een 32- als 64-bits versie.

Avira Free Antivirus
De laatste versie van Avira Free antivirus, versie:
15.0.37.480 werd uitgebracht op 23/08/2018. Dit
programma is eveneens bekend als Avira Antivir
Personal. De laatste 2018 versie heeft een nieuw
lichter uiterlijk.
• Panda 18,06 Free Antivirus

Je hebt minimaal Windows 7 nodig om Avira te
kunnen gebruiken.

Avast Free Antivirus
De laatste versie van Avast Free Antivirus is versie: 18.6.2349. Deze versie werd uitgebracht op 18/08/2018.
Avast heeft een nieuw uiterlijk dat goed past bij de huidige “platte” stijl van Windows 8.1 en Windows 10. Avast werkt
ook nog steeds op Windows XP SP3 tot en met Windows 10.

Panda Antivirus Free Edition
Dit Cloud-antivirusprogramma is ondertussen aan
versie: 18.6.0 en werd uitgebracht op 21/07/2018.
Panda heeft sinds v18.1.0 een nieuwe “look &
feel” met donkere kleuren in vergelijking met
v17.x.x. Bovendien werkt Panda nog steeds op
Windows XP (SP2) tot en met Windows 10 en
bestaat eveneens in 32- en 64-bits.

• Avast Free Antivirus v.18,6,2349
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Allerlei nieuwtjes
Het einde van de vakantie betekent ook dat er tal van
nieuwigheden worden gelanceerd.

Samsung Galaxy Note 9
Met veel tamtam werd begin Augustus deze nieuwe super
smartphone aangekondigd. Zoals steeds bevat de Note het
allerlaatste en allerbeste wat Samsung te bieden heeft.
Een iets groter AMOLed scherm dan zijn voorganger,
meer Ram geheugen en vooral een verbeterde pen. De pen
is nu eveneens weerbestendig en heeft een ingebouwde
batterij (capacitor) waardoor je deze als bv.
afstandsbediening voor de camera kan gebruiken.
Er zijn 2 modellen gepland. 1 met 128GB interne opslag
en een ander met 512GB interne opslag. Bovendien is dit
nog uitbreidbaar met een max. 512GB geheugenkaartje.
In het laatste geval heb je dan tot 1TB opslag op je
smartphone. Vergeet bovendien ook niet de batterij van
4000mAh tegenover 3300MAh van de Note 8.

De goedkoopste modellen i3 bevatten zoals bij de 8000reeks 4 processors terwijl de i5 net zoals bij de 8000-reeks
voorzien zijn van 6 processors. We verwachten dat de i7reeks vanaf nu voorzien zullen zijn van 8 processors in
plaats 6 processors met Hyperthreading. Deze laatste
functie is weggelegd voor het toekomstige vlaggenschip
de i9-9900 met 8 cores en HyperThreading (dus 16
virtuele cores!). Hieronder de verwachte lijst.
-i3-9000: 4 cpu's 3,7GHz, geen HT, geen Turbo
-i3-9100: 4 cpu's 3,7GHz, geen HT, geen Turbo
-i5-9400: 6 cpu's 2,9Ghz, geen HT, Turbo 4,1Ghz
-i5-9500: 6 cpu's 3,0Ghz, geen HT, Turbo 4,3Ghz
-i5-9600: 6 cpu's 3,1Ghz, geen HT, Turbo 4,5Ghz
-i5-9600K: 6 cpu's 3,7Ghz, geen HT, Turbo 4,6Ghz
-i7-9700: 8 cpu's 3,3Ghz, geen HT, Turbo 4,7GHz
-i7-9700K: 8 cpu's 3,6Ghz, geen HT, Turbo 4,9GHz
-i9-9900K: 8 cpu's, HT 16 cpu's, Turbo 5GHz
Samen met deze cpu's verwachten we ook nieuwe
moederborden met de Z390-chipset. Voor bestaande
Z370/H370-moederborden worden ondertussen BIOSupdates uitgebracht zodat men deze ook kan (blijven)
gebruiken.

3 Nieuwe iPhones op komst.
Nvidia RTX videokaarten
Ook bij Apple zit men niet stil en zoals gewoonte
verwachten we dat in September de nieuwste iPhones
worden voorgesteld. Ditmaal worden er 3 modellen
verwacht. 2 toestellen met Oled scherm (iPhone XS en
XS plus) en 1 model met het traditionele IPS-LCD
scherm (iPhone 9). Het kleinste model is voorzien van een
5,8” scherm en het grootste model van een 6.5” scherm.
Opmerkelijk is dat voor 2018/19 alle modellen een
zogenaamde “notch” in hun scherm zullen hebben, ook de
iPhone 9. Verder verwachten we snellere processors, meer
geheugen en meer opslagruimte. De komende A12 chip
heeft 6 processor-cores en 4GB werkgeheugen. De beide
X-modellen zullen voorzien worden van een dubbele
achtercamera terwijl de traditionele iPhone 9 één enkele
achtercamera heeft.

Intel Coffee Lake S 9000-reeks
processors
Ook Intel heeft traditiegetrouw zijn nieuwe processors
voorgesteld. We spreken hier over de 9000-reeks.
Technisch een lichte verbetering tegenover de 8000-reeks
met iets hogere basis-klok en verbeterde Turbo-klok.
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Ook Nvidia heeft de opvolgers van de krachtige
GTX1070 en GTX1080(ti) voorgesteld. De RTX2070,
RTX2080 en RTX2080ti.
Deze grafische kaarten maken gebruik van de
allernieuwste Turing architectuur. Voornaamste
verbeteringen zijn ingebouwde Ray-Tracing- en AI-cores
waardoor fotorealistische games- en computerrendering
nog gemakkelijker, beter en sneller worden. Alle kaarten
hebben tot wel 20% meer CUDA-cores waardoor niet
alleen de snelheid maar ook het verbruik ietwat stijgt.
De RTX2070/2080 worden voorzien van 8GB GDDR6
videogeheugen en de RTX2080ti wordt voorzien van
11GB GDDR6 geheugen.
Men verwacht dat de nieuwe videokaarten 50% sneller
zijn dan de voorgangers. Vooral de mooiere weergave
(door ray-tracing) zonder invloed op de prestaties zal
hoge ogen gooien. Leuk detail is dat deze videokaarten nu
al voorzien zijn voor 8K beeldschermen en 8K Video
Encoding.
Verwacht tegen het einde van het jaar dit fraais in de
winkels.

ManuTec, uw conciërge-IT dienst
Ontstaan als louter ComputerHelp voor particulieren en kleine bedrijven zijn we uitgegroeid tot een specialist in allerlei
technische zaken. We helpen onze klanten niet alleen bij het gebruik en installatie van hun PC, tablet of smartphone
maar we helpen U evengoed bij vragen over Uw Smart-TV, Blu-Ray-speler of digicorder. We gaan zelfs zover dat we
voor U op pad gaan om dat specifieke product voor U aan te kopen. Uiteraard betaalt U hiervoor een kleine meerprijs
op het door u gewenste product. Waardoor we tegenwoordig meer en meer een soort van Conciërge-IT functie vervullen
dan louter “ComputerHelp” of “PC dokter”. Uiteraard blijven computers voor ons belangrijk en hebben we
verschillende formules ontwikkeld om het onderhoud van je computer te verzekeren en om onze trouwe klanten te
belonen voor hun jarenlange vertrouwen op onze dienstverlening.
Hieronder zetten we allerlei manieren op een rijtje waardoor U van voordeliger tarieven kan genieten of die een
belangrijke kostenbesparing op Uw apparatuur zijn. Je kan zelfs geld verdienen bij ManuTec.

CashBack
Ontstaan uit het idee om klanten te belonen die hun vrienden, collega's of familie op de hoogte brengen om bij ons hun
nieuwe PC te kopen. Iedereen die al een ManuTec PC heeft gekocht weet dat we goede, krachtige PC's bouwen met een
hoge duurzaamheid en dit compleet op maat en naar Uw budget. Uiteraard wil je pronken met je Manutec PC. Voortaan
belonen we je ook hiervoor. Hoe doen we dat?
Als men een PC koopt dan krijgt de persoon die de klant heeft aangebracht een CashBack. Geen waardebons of
cadeaucheques maar gewoon cash geld. Afhankelijk van de verkochte PC gaat dit vanaf 20 euro tot 200 of 300 euro.
Hierdoor kan je een gedeelte van je eigen PC terugverdienen. En hoe meer vrienden een PC bij ons kopen, hoe meer
cash je kan verdienen.

In-Place Upgrade programma
Dit systeem is enkel voor bestaande klanten die specifieke maatwerk PC's hebben gekocht. Het idee is dat men door
recyclage van een aantal componenten de aanschafprijs van een nieuwe PC kan verlagen. We behouden je PC-kast,
DVD-brander en eventueel voeding maar vervangen het moederbord, microprocessor, werkgeheugen en plaatsen een
Solid State Drive waarop we het nieuwe besturingssysteem installeren. Uniek voor Vlaanderen is dat we dit allemaal bij
U thuis doen! U ziet dus letterlijk hoe wij Uw oude PC afbreken en heropbouwen met nieuwe componenten.
Je kan met deze formule een kleine 100 euro besparen op een nieuwe PC.

Onderhoudscontracten
Specifiek voor mensen die graag 1x per maand een technieker in huis willen om al hun computer en aanverwante
problemen op te lossen. Dit kan gaan voor het maandelijks onderhoud alsook voor het uitvoeren van bepaalde
computertaken zoals bv. een backup. Wij sluiten zelfs je nieuwe TV of printer aan. Je wil graag dat wij elke maand dat
ene document inscannen en emailen naar je boekhouder of nutsleverancier? Ook dat doen wij voor U. Wij zijn als het
ware 1x per maand een persoonlijke technisch assistent. Je krijgt een fikse korting op het eerste uur elke maand.
Bovendien ontvangt iedereen met een Onderhoudscontract elk jaar een 8GB USB-stick waarop wij een kleine backup
doen van, voor U, belangrijke documenten. Zodat U tenminste toch iets op backup hebt.
U betaalt elke maand 48 euro. Hierin zit max. 1 werkuur EN transport (binnen onze standaard regio). Elk jaar ontvangt
U gratis een nieuwe 8GB USB-stick.
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Club ManuTec en Club ManuTec Invest
11 jaar geleden, in 2007, zijn wij gestart met de unieke formule van het Interventiecontract. In essentie om mensen te
motiveren om een jaarlijks onderhoud aan hun PC te doen maar ook om trouwe klanten een iets voordeliger tarief aan te
bieden. Een jaar later, in 2008, werd het systeem uitgebreid met een goedkopere (Light) alsook met een variabele
variant; het zogenaamde Professioneel Interventiecontract.
Ondertussen hebben we onze service nog verder uitgebreid waardoor we van een echte conciërge-IT dienst kunnen
spreken. Maar net zoals de tijden veranderen, verandert ook het gebruik van onze computers. We merken dat
duurzaamheid minder belangrijk wordt en dat de drang om steeds het nieuwste te hebben een grote rol speelt in het
koopgedrag van onze klanten. Om in te spelen op deze nieuwe trends, starten we vanaf September 2018 met een
gloednieuwe formule. Hierdoor verdwijnen de Interventiecontracten en vervangen we deze door een nieuw systeem:
Club ManuTec en Club ManuTec Invest. Een club met behoudt van de voordelige uurtarieven die we kennen van de
Interventiecontracten maar zonder de beperkingen die daaraan verbonden zijn. Namelijk, zijn Uw uren opgebruikt dan
betaalt U de extra werkuren aan het normale tarief. Als lid van Club ManuTec betaalt U permanent een verlaagd
uurtarief ongeacht hoeveel interventies U nodig heeft. Verder belonen wij clubleden die zonder onderbreking 4 jaar
lang clublid blijven, met een cash bonus! En om het allemaal nog interessanter te maken betalen wij U na 4 jaar
onafgebroken lid te zijn een gedeelte of zelfs het volledig betaalde lidgeld terug.

Hoe werkt het?
Club Manutec: U betaalt elk jaar 100 euro lidgeld. Na 4 jaar onafgebroken lid te zijn betalen wij U volgende sommen
terug: 200 euro lidgeld + 50 euro bonus.
Club ManuTec Invest: Als U ineens voor 4 jaar (400 euro) betaalt dan ontvangt U na 4 jaar het volledige lidgeld
terug: 400 euro + 100 euro bonus.

Kan ik hiermee mijn betaalde interventies terugverdienen?
Uiteraard. Deze formule werkt alleen met Club ManuTec Invest. Je kan meer lidgeld betalen (een veelvoud van 400
euro) om zo je bonus te vergroten waardoor je je betaalde interventies kan terugverdienen of waarmee je zelfs een
gloednieuwe PC kan aanschaffen na 4 jaar. Liefst een ManuTec PC natuurlijk, maar je kan deze bonus evengoed
aanwenden voor de aankoop van een (duurdere) smartphone of tablet. Zoals eerder geschreven kunnen wij deze zelfs
voor U gaan halen uit de winkel van Uw keuze.
Enkele voorbeelden van wat U kan verdienen met ManuTec Club Invest .
400€ → 500€
800€ → 1000€
1200€ → 1500€
1600€ → 2000€
2000€ → 2500€
4000€ → 5000€
8000€ → 10000€
…

100€ bonus
200€ bonus
300€ bonus
400€ bonus
500€ bonus
1000€ bonus
2000€ bonus

Kan ik mijn clubgeld vervroegt terugkrijgen? Wat als ik wil stoppen?
Ja, als U ineens inschrijft voor 4 jaar dan kan U natuurlijk op elk moment stoppen en dan betalen we het resterende
lidgeld terug. Maar je verliest wel het recht op de bonus. Uiteraard is het voordeliger dat U toch 4 jaar onafgebroken lid
blijft want daarmee ontvang je niet alleen die bonus maar ook het volledige bedrag van 4 jaar lidgeld. Je kan opnieuw
een bonus verkrijgen als U zich opnieuw aanmeld als lid en dit gedurende 4 jaar onafgebroken doet.
Voor meer informatie over deze en andere formules (zeker als u bepaalde formules wil combineren) bel: 0495 22 19 74
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