
Onze derde en laatste nieuwsbrief van 2020 

Zoals gewoonlijk de meest recente 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: 20.8  
(27 Oktober 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:  
15.0.2008 werd uitgebracht op 06/07/2020. 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: 20.9 . Deze versie werd uitgebracht in 11/11/2020.
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 jammer genoeg
niet gratis.
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• Avast Free Antivirus v.20.1

• Avira Free Antivirus



Korte terugblik op 2020

2020 was echt een rot-jaar. Voor iedereen overal ter wereld. Een jaar waarbij meer mensen dan gewoonlijk een groot 
verlies te verwerken kregen, ook ik ben daar niet van gespaard gebleven. Zowel op persoonlijk vlak als op professioneel
vlak. Een jaar waarin dramatische beslissingen werden genomen en waaruit grote toekomstveranderingen groeien.

Jaarlijkse nieuwigheden.

Desondanks zijn er een aantal typische vernieuwingen die toch gewoon zijn doorgegaan. Ik denk aan de nieuwste Apple
iPhones (iPhone 12), de nieuwe Samsung Galaxy's (S20-reeks en Note 20-reeks), alsook de nieuwste smartphone/tablet 
modellen van andere merken (Sony, One Plus, Huawei, Xiaomi etc...). Ook de uitrol van nieuwe processors is blijven 
doorgaan. Zowel bij Intel (11de-generatie van Core cpus) als bij AMD (het ZEN 3 platform). Apple verraste vriend en 
vijand met hun eigen microprocessor voor computers, het zogenoemde “Apple Silicon”. Met zowel in het begin van 
2020 een nieuwe Macbook Air (Intel 10de generatie cpu) als naar het einde van 2020 met een 2de “nieuwe” Macbook 
Air (M1 cpu). Deze nieuwe superzuinige microprocessor zal op termijn in de volledige lijn van Intel Mac's komen. 
Voorlopig enkel in hun instapmodellen, Macbook Air (einde 2020), 13”Macbook Pro en als laatste in de nieuwe Mac 
Mini (compacte desktop Mac). Deze laatste is de snelste systeem met deze cpu (vanwege de betere koeling). Maar ook 
de goedkoopste Macbook air is een echt snelheidsmonster. Deze gaat praktisch 3x sneller dan zijn broertje met Intel 
processor en dat met 50% minder energieverbruik! Voor 2021 verwachten we de M1X, nog sneller en vooral meer I/O 
(aansluitpoorten en uitbreidingen). Verder verwachten we begin 2021 (Februari) natuurgetrouw de nieuwe Samsung 
Galaxy S21. De Galaxy Note 21 zien we dan verschijnen na de zomer van 2021 alsook de 2021-modellen van Apple's 
iPhone-reeks.
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• Mac Mini (einde 2020) met Apple M1 processor.



Ook bij Manutec zijn er veranderingen.

Allereerst was er door een overlijden in mijn familie 1 nieuwsbrief minder dit jaar. Doch door de Covid-19 pandemie 
heeft ook de klassieke troef van Manutec (interventies aan huis of op kantoor) plaatst moeten maken voor “werken op 
afstand”. Gezien de huidige toestand nog niet echt veel verbeterd, zal werken op afstand nog even prioriteit zijn. 
Hiervoor herhalen we nog eens de procedure.

Allereerst is het belangrijk dat je internetverbinding nog steeds functioneert. Verder kunnen we jammer genoeg niet elk 
probleem op afstand oplossen. Wanneer er fysieke handelingen nodig zijn bv. bij het installeren van printers of scanners 
of wanneer er componenten moeten vervangen worden, dan kunnen we niet anders dan een interventie ter plaatste 
inplannen. Uiteraard nemen we hierbij voldoende voorzorgen (mondkapje en afstand). 

Hiervoor bieden we een verscheidenheid aan opties aan. U kan een programma gebruiken om de PC op afstand over te 
nemen zoals bv. Ultraviewer. U kan dit programma downloaden vanaf mijn website. U installeert dit programma na het
downloaden. Waarna er een extra menu onder de startknop staat met daarin het programma zelf. Meer dan 
waarschijnlijk zal er zelfs een Ultraviewer-ikoontje op uw bureaublad staan na de installatie. Bij het opstarten verschijnt
er in het “Allow Remote Control”-gedeelte een ID-nummer (Your ID) en na enkele seconden komt er in het Password 
veld een passcode. U geeft mij deze 2 elementen, daarna kan ik Uw PC overnemen. Als alternatief kan U eveneens 
TeamviewerQS gebruiken dat U eveneens kan vinden op de website. 

Verder kunnen wij U eveneens in beperkte mate op afstand helpen met Skype en zelfs via een Zoomcall. Voor meer 
informatie over het gebruik van deze 2 programma's neemt U best contact op met mij.

GSM: 0495 22 19 74 
Email: manu-t@manutec.be of manu-t@manutec.co
Mijn Skype naam:      manutimmers
Mijn Telegram naam:   Manu T of @manutimmers
Mijn Zoom-ID:         8427334802
Corporate Website: www.manutec.co 
Crypto website: www.manutec.be

Alvast prettige eindejaarsfeesten en hopelijk een veel beter 2021. 
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• Opstartvenster van Ultraviewer 6.2

• Opstartvenster van Teamviewer QS


