Activiteiten CompUfair 18 april
Leen van Goeverden
Algemene Ledenvergadering
Zoals al aangekondigd in het vorige
nummer, wordt de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van CompUsers
gehouden op 18 april a.s.
Aanvang 12.30 uur.
Locatie: H.F. Witte Centrum,
Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.
Leden die zich willen verdiepen in de
vergaderstukken, kunnen deze inzien op
de website: www.compusers.nl,
uiteraard na te hebben ingelogd met
gebruikersnaam en wachtwoord.

Onze medewerkers zijn bij uitstek ge‐
schikt om u te adviseren als het gaat
om alternatieven voor Windows‐softwa‐
re die u gewend bent te gebruiken.
Mochten directe alternatieven niet
voorhanden zijn, dan is het in veel
gevallen ook mogelijk Windows‐softwa‐
re te gebruiken onder Linux.

Windows

Christ van Hezik

Domotica

Hans van Baalen
Domotica staat in het middelpunt van
de belangstelling. Ontwikkelingen
volgen elkaar op de voet op. Domotica
helpt u grip te krijgen op zaken waar u
anders geen grip op zou hebben. Ze
helpt u controle te hebben op energie‐
verbruik van apparaten afzonderlijk,
maar ook van het gehele huishouden.
Domotica ondersteunt uw wens voor
een veilige woonomgeving, door rook‐
melders duidelijke signalen af te laten
geven in huis, maar ook op uw mobiele
telefoon of door u te waarschuwen als
er een deur of raam nog open (of het
gas nog aan) staat wanneer u de woning
verlaat.
Bovendien stelt domotica u in staat om
zaken op afstand te schakelen: verlich‐
ting, verwarming, zonneluifels, etc.
Domotica is daarin veelbelovend, maar
maken de producenten die beloften ook
waar?
Als vanouds is Johan Swenker present
met een arsenaal aan spullen die
betrekking hebben op de Raspberry Pi
en Domotica. Johan is graag bereid u
het laatste van het laatste te laten
zien, en ook mee te denken over toe‐
passingen van de Raspberry Pi bij u in
huis.
Platform Domotica zal op de komende
CompUfair demonstreren wat er zoal
mogelijk is op dit gebied. Men zal daar‐
bij gebruik maken van producten van
verschillende technieken, merken en
producenten (BeNext, Digitalstrom,
Vera, Fibaro, Aeontec, KlikaanKlikuit;
Z‐wave, e.a.).

Voor dat laatste zijn diverse software‐
pakketten beschikbaar. Over de voor‐
en nadelen van deze pakketten kunnen
onze medewerkers u de nodige infor‐
matie verschaffen.

UEFI en Linux
UEFI is de moderne opvolger van het
BIOS. Hans Lunsing legt de geheimen
van UEFI bloot en gaat daarbij in op de
GUID‐partitietabel en Secure Boot.

Advies van Christ: maak een boot‐CD
met behulp van de ISO op de CD van de
Dag die op de CompUfair van 7‐2‐2015
werd uitgedeeld aan de bezoekers.
Daarmee kunt u in een voorkomend
geval uw pc opstarten als u getroffen
zou zijn door het zgn. politievirus. Met
deze CD kunt u het virus onschadelijk
maken.

DigiFoto

Rinus Alberti
Platform Digifoto in veilige haven
Het Platform DigiFoto organiseert in
mei een aantrekkelijke excursie, en wel
naar naar de haven van Wageningen.

Muziek

Pieter van Hof
Demonstratie: Multimedia in de digitale
huiskamer, door Ton Valkenburgh.
Ton laat stap voor stap zien hoe je tot
een geïntegreerde aanpak voor al je
multimedia‐activiteiten/apparaten kunt
komen. De focus ligt op belangrijke as‐
pecten bij de aanschaf om zo toekomst‐
vast te zijn of te worden. Hoewel toe‐
komstvastheid in de dynamische multi‐
mediawereld steeds lastiger wordt.

Linux

Nicolaas Kraft van Ermel
De medewerkers van het platform Linux
staan natuurlijk weer voor u klaar. U
kunt met alle aan Linux en Open Source
gerelateerde vragen bij hun terecht.
Bijzondere aandacht wordt geschonken
aan de zgn. overstappers.

Demonstratie: UBUNTU Studio
Een speciale uitvoering van UBUNTU,
waarbij de focus ligt op muziek, foto‐
grafie en video. In de UBUNTU‐Studio‐
opstelling kunt u zien wat er zoal aan
programma’s wordt geboden. Ook laten
we zien hoe Windows‐muziekprogram‐
ma’s in UBUNTU‐Studio kunnen worden
gebruikt.

‘Wageningen?’, hoor ik u zeggen,
‘bedoel je niet Wateringen?’
Wageningen ligt toch op de Veluwe?
Jazeker, maar deze stad ligt ook aan de
Rijn en is niet alleen een pittoresk
stadje, maar heeft ook nog eens een
haven die het meer dan waard is om
fotografisch te verkennen …
Wessel Sijl en Isja Nederbragt hebben
deze haven al eens benut als decor voor
een geslaagde videofilm die ook op de
vorige CompUfair te zien is geweest.
Zie ook de link onderaan.
Houd ons in de gaten op de CompUfair
van 18 april, daar maken we meer
bekend en ook kunt u de video nog eens
bewonderen!

Link naar de film van de haven van Wageningen:
http://matterhorn.compusers.nl:8081/engage/ui/watch.html?id=
3e1b4b51‐27b0‐422e‐aa8d‐f739cac61d42.
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