StarLight Corp.

Nieuwsbrief nr. 1 Jaargang 1
Geachte klant,
Wij verwelkomen U niet alleen met een interventiecontract dat U naar behoefte kan regelen maar eveneens met
nieuwsbrieven en promoties. Hier dan onze eerste nieuwsbrief. De lay-out zal gedurende de volgende
nieuwsbrieven nog wel worden bijgeschaafd dus schrik niet als de volgende nieuwsbrief er volledig anders
uitziet dan de huidige.
Deze eerste nieuwsbrief zal volledig gewijd zijn aan het nieuwste Microsoft Windows besturingsysteem,
Windows Vista. U weet allicht dat dit besturingssysteem op 30 januari jongstleden gelanceerd is voor het grote
publiek. In dit schrijven zullen de “vernieuwingen” ietwat toegelicht worden alsook de verschillen tussen de 4
versies die heden in de winkel liggen. Het laatste blad bevat speciale prijzen indien U dit nieuwe
besturingssysteem wil bestellen.

Windows Vista
Wat is er nieuw?
Het meest opvallende aan Windows Vista (verder Vista genoemd) is een verbeterde Grafische
gebruikersinterface (Graphical User Interface afgekort GUI). Deze maakt gebruik van de 3D capaciteiten van de
moderne grafische videokaarten. Hierdoor wordt Uw systeem minder belast met de opbouw van het scherm en
vooral voor de grafische toeters en bellen die worden gebruikt om allerlei effecten te genereren. Voorheen
werden deze 3D en 2D effecten enkel gebruikt bij spelletjes of grafische toepassingen maar vanaf Vista zal ook
het besturingssysteem hiervan gebruik maken. U zal allicht al gehoord hebben van DirectX 9 (een software
systeem om de grafische kaart te benaderen met versnelde schermopbouw) en Pixel Shader (het element dat
allerlei materiaal- en lichteffecten kan nabootsen).
Enkele zaken die van de verbeterde GUI gebruikmaken zijn Flip, 3D Flip en Aero (Glass). Flip is de vervanger
voor de task-switcher (ALT+TAB) waarmee U tussen de verschillende programma’s kunt schakelen. Deze geeft
nu niet alleen de naam en het icoon v/h programma maar ook een miniatuurweergave van de vensterinhoud. Flip
3D is gelijkaardig aan Flip maar geeft in 3D weergave de programma’s weer in een waaier van vensters waar u
doorheen bladert. Aero zorgt voor de mooie doorschijnende matglas effecten aan de vensters en de oplichtende
knoppen rechtsboven. Welke in deze Windows veel groter en duidelijker zijn dan bv. In Windows XP. Zo zijn er
ook nog verbeteringen aan de balk onderaan het scherm (bv. miniatuurweergave van vensterinhoud).
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Een tweede aspect is een nog verbeterd geheugenbeheer. Dit is zelfs zodanig verbeterd dat wanneer U een
USB2.0-memorystick of Compact Flashcard met USB2.0 reader gebruikt U deze kan gebruiken om het systeem
te versnellen. Uiteraard verliest U dan wel de opslagcapaciteit v/d gebruikte ruimte voor Uw eigen doeleinden.
Er staat op de achtergrond een zijbalk waarin U kleine programmaatjes kan draaien. Zoals bv. Weerberichten,
een klokje, een rekenmachine en nog veel meer. Zo hebt U steeds dat handige rekenmachientje bij de hand door
gewoon naar de achtergrond te gaan.
In bepaalde Vista versies zit het Windows Media Center in. Hetgeen voorheen een volledige eigen Windows was
zit nu als multimedia-component in Vista. Met Media Center beheer je je multimedia vanaf 1 programma. Zo
kan je foto’s, muziek, filmpjes, TV en Radio besturen via datzelfde programma. Dat uitermate geschikt is voor
TV-weergave (indien je grafische kaart een TV-aansluiting bezit). Er bestaat zelfs een optionele Media Center
afstandsbediening voor o.a. dit programma.
Sterk verbeterde zoekfunctie. Vergelijkbaar met Google-Desktop search of Mac OSX Spotlight. Deze zoekt veel
sneller dan de zoekfunctie in Windows XP en op meer plaatsen. Je kan zelfs gewoon een programma zoeken en
zelfs opstarten door (een deel van) de naam in te tikken.
Nieuwe Internet Explorer 7 met Antiphishing en pop-upblocker technologie. Anti-Phishing verifieert of U wel
degelijk op de echte website bent en niet op een nagemaakte website die uw persoonlijke gegevens probeert
afhandig te maken. Pop-upblocker bestaat al langer in o.a. Safari (mac) en Mozilla Firefox (sommige klanten
kennen ondertussen dit progamma reeds). Evenals een standaard zoekbalk in de webbrowser.
Media speler 11. Zou nog meer muziek- en filmformaten ondersteunen. Maar ziet er in ieder geval zeer mooi uit.
Bekende software is eveneens verbeterd. Zo is de verkenner veel overzichtelijker met directe toegang tot meer
zaken waaronder ook je contacten.
Windows Mail is de vervanger voor Outlook Express met vernieuwde email-zoekfunctie en verbeterde spambehandeling. Er is nu ook een standaard kalender in Windows zodat U nu in combinatie met Windows Mail en
Contacts (het vroegere adresboekje) zowat de belangrijkste functies hebt van Outlook (de grote broer van
Outlook Express die in het Officepakket zit). Zonder dat U tot aanschaf van dit ietwat prijzig pakket moet gaan.
Vista ondersteund nu het branden naar DVD (Windows XP kan alleen maar CD’s branden) zonder dat U
daarvoor een apart programma voor nodig hebt.
Windows DVD Maker is een extra programma om DVD-films te maken met Menu’s. Uiteraard is Movie Maker
(V6) nog steeds aanwezig om scenes van je digitale camcorder te halen en te verwerken. Vista Ultimate bevat
zelfs Movie Maker HD met High Definition ondersteuning.
Uiteraard is ook de netwerk- en internetbeveiliging sterk verbeterd met vernieuwde firewall en standaard
bijgeleverde anti-spywaretool BitDefender genaamd. Netwerkbeheer is nu ook echt eenvoudiger via een
gecentraliseerd controlescherm.
Zo zijn er tal van verbeteringen, vernieuwingen en ook nieuwe functies bij Windows Vista.
Wat zijn de systeemeisen?
Uiteraard hebt U voor al dit fraais toch een ietwat uit de kluiten gewassen systeem nodig. Alvast krachtiger dan
wat er minimaal aanbevolen is voor Windows XP Home en dit zelfs voor de Vista Home Basic versie.
Ter vergelijking.
Windows XP:
233MHz cpu, 128MB minimum, Cdromlezer, VGA-kaart.
Vista Home Basic:
800MHz cpu, 512MB minimum, DVDlezer, grafische kaart met DX9 ondersteuning
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Vanaf Vista Home Premium:
1000MHz cpu, 1024MB aanbevolen, DVDlezer, grafische kaart met DX9- en pixel shader 2.0 ondersteuning en
128MB grafisch geheugen.
Dit zijn de absolute minimum eisen.
Wij raden aan om zowieso 1024MB (1GB) werkgeheugen in je systeem te plaatsen zelfs als U kiest voor Vista
Home Basic. Een eenvoudige grafische kaart is al geschikt om zonder Aero, 3D Flip end. te werken. Maar om
echt van de vernieuwende GUI te genieten raden we toch aan om ook de beeldkaart op te waarderen. Ga dan
voor een grafische kaart met minimaal 128MB geheugen op de grafische kaart.
In feite voldoen alle recente PC’s van de laatste 2 jaar mits in de meeste gevallen een opwaardering van het
werkgeheugen tot 1024MB. Wij kunnen U helpen om te kijken of Uw systeem geschikt is voor Vista.
Indien uw PC reeds 512MB werkgeheugen heeft en er is plaats om nog geheugen bij te stoppen dan kost 1
geheugenkaartje van 512MB (type DDR1 PC3200) tussen 50 en 60 euro (incl. BTW, excl. levering en
plaatsing). Een AGP grafische kaart met 128MB begint al vanaf 45 euro (incl. BTW, excl. levering en plaatsing).
Voor exacte prijzen en types kan U gerust contact met ons opnemen. Ook als U nog andere vragen hebt over
Vista neem gerust contact op.
Computerhelp GSM Hotline: 0495 22 19 74

Enkele schermafbeeldingen van de nieuwe functies.

• flip 3D task-switching en zijbalk met gadgets
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• Real-Time miniatuurweergave op de knoppenbalk, Media speler 11 en Photo Gallery

•Het nieuwe Startmenu met zoekfunctie en de SideBar met gadgets
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Prijslijst en functietabel Windows Vista

Eigenschappen

Home
Basic

Home
Premium Business Ultimate

Antispyware (Bitdefender)
en verbeterde Firewall









Zoekfuncties met Instant Search en
Internet Explorer 7 met zoek, popupblocker enz…









Verbeterde GUI met Aero, Flip 3D en
schaalbare livepictogrammen







Voorzieningen voor Laptops en tablet PC's
o.a. stroombeheer en pen-input







Deel documenten met
Windows Meeting Space







Windows Media Center functionaliteit
en media sharing met o.a. Xbox 360



Geavanceerde Backup
en Restore functies
Toegang tot bedrijfsnetwerken met centraal
netwerkbeheer. Synchronisatie met PDA's en Remote
Desktop.











BitLocker harddisk encryptie

Adviesverkoopprijs Full DVD versie

279,00 €

329,00 €

409,00 €

549,00 €

Verkoopprijs Office Centre
Folderpromotie (OCB Nr.3/VISTA feb. 2007)

264,99 €

313,39 €

398,09 €

543,29 €

Prijs *OEM Full DVD versie

121,81 €

155,46 €

195,92 €

264,45 €

Prijs *OEM Full DVD versie
voor klanten met Interventiecontract

108,28 €

138,19 €

174,15 €

235,06 €

*OEM versies hebben een eenvoudige handleiding ipv.
de volledige functie- en installatiehandleiding. Deze worden principieel geleverd bij de aanschaf van een nieuwe computer.

Aanbevolen systeemeisen zijn processor met minimaal 1 GHz werksnelheid, 1 GB systeemgeheugen,
grafische kaart met minstens 128MB voor Aero (DirectX 9.0 en minstens Pixel Shader 2.0 compatible),
DVD-lezer en 15GB vrije ruimte op de harde schijf (van minstens 40GB).

Prijswijzigingen voorbehouden, vermelde prijzen zijn incl. BTW, excl. levering en installatie.
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