
Onze tweede nieuwsbrief van 2020 

Zoals gewoonlijk de laatste versies van de door ons verdeelde antivirus-pakketten.  Is het nodig om een update te maken
en je wil dat wij dit doen? Dit kan zowel op afstand als bij jou thuis. Aarzel niet om een afspraak te maken: GSM: 0495
22 19 74

AVG Free

 De laatste versienummer van AVG-free is: 20.2  
(15 April 2020)
 
AVG Free is een basis antivirusprogramma. AVG 
werd door Avast opgekocht. Daardoor vermoeden 
wij dat de onderliggende virusdetectie-algoritmes 
dezelfde zijn als die van Avast. Je kan AVG Free 
ook op Mac's en Android smartphones gebruiken 
(vanaf Android 2.2)

Avira Free Antivirus

De laatste versie van Avira Free antivirus, versie:  
15.0.2004 werd uitgebracht op 06/04/2020. Er 
bestaat ook een gratis versie voor Mac's en 
smartphones (zowel Android als iOS). De laatste 
versies hebben een nieuw lichter uiterlijk. Je hebt 

minimaal Windows 7 SP1 nodig. Dus ook dit Antivirus programma werkt niet meer op Windows XP.

Avast Free Antivirus

De laatste versie van Avast Free Antivirus is versie: 20.5 . Deze versie werd uitgebracht in 02/07/2020.
Avast werkt ondertussen niet meer op Windows XP of Windows Vista. Ofschoon ook Windows 7 vanaf Januari 2020 
End-Of_Life (EOL) is, verwachten we dat tegen het einde van 2020 ook support voor Windows 7 zal eindigen. Gezien 
AVG opgekocht is door Avast vermoeden wij dat dit eveneens voor AVG zal zijn.

Panda Antivirus Free Edition

Dit antivirusprogramma is ondertussen aan   versie:
20.1 en werd uitgebracht op 25/06/2020. 

Panda is een eenvoudig Cloud-gebaseerd antivirus
programma dat ook goed op minder krachtige of
oudere PC's werkt. Panda Antivirus werk niet meer
op Windows XP. Panda Free is verkrijgbaar in 32-
en 64-bits. Er bestaat ook een gratis versie voor
Android. De Apple OSX versie is  is jammer
genoeg niet gratis.
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Covid-19 en een nieuwe manier van ManuTec

Met de problemen van het nieuwe Corona-virus en de lockdown die daarbij gepaard gaat zijn er een aantal aanpassing 
gedaan. Allereerst hebben we tijdens de lockdown geen 2de nieuwsbrief uitgebracht. Gezien de hele wereld zo goed als 
stilstond was er ook bijzonder weinig nieuws te vertellen. Bovendien had ik door familiale omstandigheden andere 
prioriteiten. Dit jaar zullen er uitzonderlijk maar 3 nieuwsbrieven verschijnen in plaats van de gebruikelijke 4. Hetzelfde
met promoties. Levertijden van verschillende componenten zitten nog steeds niet op schema waardoor er bepaalde 
onderdelen moeilijk of (nog) niet beschikbaar zijn.

Afstandswerken.

Tijdens de lockdown bood ik als alternatief: werken op afstand aan. Dit hebben we in zeer beperkte mate gedaan gezien 
een belangrijk onderdeel van ManuTec nog steeds probleemoplossing aan huis is. Maar omdat we jullie toch niet in de 
steek wilden laten, heb ik in beperkte mate werken afstand uitgevoerd. Bovendien was dit een interessante test-case om 
te kijken of we dit eventueel permanent kunnen aanbieden bij kleine problemen. Gezien de mobiliteitsproblemen in en 
rond Antwerpen is dit een goede manier om op betaalbare wijze kleine problemen te verhelpen. Hierbij hanteren we de 
volgende tarieven voor werken op afstand.

– 50 euro per interventie, indien U geen clublid bent (ongeacht de tijdsuur).
– 20 euro per interventie voor Club ManuTec-leden (ongeacht de tijdsduur).

Het gaat hier om kleine problemen. Zaken die we normaal op een half uurtje tot een uurtje oplossen. Ik denk aan 
jaarlijks onderhoud van je PC's. Het instellen van applicaties, herinstalleren van printersoftware enz...

Uiteraard moet je Internetverbinding werken om dit te kunnen doen. Indien je modem defect is of je hebt een ander 
Internet- of netwerkprobleem dan kunnen we geen werken op afstand uitvoeren.

Hoe werkt dit?

Allereerst moet je netwerk- en Internetverbinding nog functioneren. Om je
PC op afstand over te nemen gebruiken we speciale software. Voornamelijk 
Teamviewer QS en Ultraviewer. Je kan beide software vinden op onze
servers.

Het verschil zit hem in de manier van opstarten. Teamviewer QS moet je
alleen downloaden en dubbelklikken om te starten. Er wordt niets
“geïnstalleerd”. Je hebt enkel het bestand dat je download en start.
Ultraviewer is een klassieke applicatie die je “installeert” op je PC. Het
icoon verschijn dan op je bureaublad of in de lijst met programma's.

Ultraviewer laat toe dat zowel jij een PC op afstand kan overnemen als
iemand die jouw PC op afstand overneemt. Teamviewer QS laat alleen toe
dat iemand anders jouw PC overneemt op afstand. In dit geval nemen wij
jouw PC op afstand over. Dit gebeurt bij beide programma's op een
gelijkaardige wijze. Bij het opstarten krijg je een venster waarin een ID-code
staat en daaronder een wachtwoord. Je geeft mij telefonisch deze 2 gegevens
door. Daarna neem ik op afstand je PC over en doe wat er moet gedaan
worden. 
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Manutec.be en cryptocurrency

Een 2de verandering is een onafhankelijk
gebruik van manutec.be. Gezien ik al enige
tijd bezig ben met crypto-currency
(computergeld), heb ik besloten om 
manutec.be hier volledig aan te wijden.
Voordien stuurde ik informatie via een
mailinglist naar geïnteresseerden. Maar door
hier een volledige webserver voor te
gebruiken kan ik veel meer info verspreiden
aan een grotere groep mensen. Alles is
opgedeeld in folders en kan via een web-
interface benadert worden. De “leesmij1st.txt”
documenten bevatten de belangrijkste
informatie over een aantal projecten waar ik
mij in verdiepte of die ik interessant acht.
Daar kunnen en zullen in de toekomst nog
meer zaken bijkomen dus bezoek deze
website regelmatig.

Misschien dat we in een latere nieuwsbrief
wat meer uitleg over cryptocurrency geven.
Maar in deze nieuwsbrief kondigen we
gewoon aan dat indien men interesse hierin
heeft. Wij een website hebben waarop men
interessante informatie kan vinden.

www.manutec.be

Graag wat meer informatie? 
Aarzel niet en bel of email: 0495 22 19 74 of manu-t@manutec.be of manu-t@manutec.co
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