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HCC Windows 10 Kick‐off Event

Deze GigaHits is al een beetje in het teken van Windows 10,
dat vanaf eind juli door Microsoft wordt uitgeleverd. Op 28
mei organiseerde de HCC de Windows 10 Kick‐off Event, die
live werd gestreamd via internet (YouTube) en daar nog
steeds bekeken kan worden. Op deze GigaHits hebben we
een iets bewerkte versie opgenomen, met vooral een verbe‐
terd geluid.

Android‐apps

Een belangrijk thema is weer de rubriek Android. Met zeven‐
tig nieuwe apps. Dat wil zeggen: nieuw voor de GigaHits. En
wellicht ook nieuw voor heel veel abonnees. Zoals, voor de
‘techies’, de All‐in‐one Toolbox met 29 tools voor het ver‐
snellen van je Android‐apparaat, het opschonen, apps ver‐
wijderen of naar de SD‐kaart te verhuizen, enzovoort. Maar
ook handige apps als WeTransfer voor het versturen van gro‐
te bestanden, TeamViewer Remote voor het besturen van je
desktop (Windows, Linux, Mac) e.a.

Ook voor de pc hebben we enkele aan Android gerelateerde
programma’s. Vaak zijn die vooral weggelegd voor de tech‐
neuten. Zoals Raccoon, een programma om .apk‐bestanden
van Google Play te downloaden. Op deze wijze kun je toch
aan apps komen zonder een Google‐account op je Android‐
apparaat te hebben.

Kantoortoepassingen

OpenOffice en LibreOffice zijn onlangs gekomen met belang‐
rijke upgrades. Tijd om die weer eens een keer op te nemen
op de GigaHits.

Minder bekend is, dat deze programma’s, net als veel brow‐
sers, ‘verrijkt’ kunnen worden met ‘add‐ons’. Om dat te
illustreren hebben we een aantal van dergelijke add‐ons op
de GigaHits opgenomen. Het zijn slechts enkele van de vele
mogelijkheden, bedoeld als voorbeeld.

Printen en PDF

We hebben toch weer een aantal niet eerder opgenomen
PDF‐programma’s weten te vinden. En ook een aantal print‐
programma’s, bedoeld om papier, toner of inkt te besparen.

Maar de nadruk ligt deze keer toch wel op de 22 vrij te ge‐
bruiken fonts (lettertypes). Hiermee kun je je documenten
nog persoonlijker maken.

Kun je nog steeds geen keuze maken? Het is ook nooit goed
.... Maar, geen probleem! We bieden ook enkele program‐
ma’s om zelf je eigen fonts te maken.

Windows

Helaas, nee, nog geen Windows 10. Het is er nog niet, dat
wil zeggen, er is alleen nog een ‘Technical Preview’ die je
gratis mag proberen.

Maar waarom zouden we Windows 10 willen opnemen? Het
mag niet van Microsoft, dus doen we dat niet. En bovendien,
(bijna) iedereen met een (legale) Windows 7 of 8.1 kan vanaf
eind juli een jaar lang helemaal gratis Windows 10 krijgen.
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Toch hebben we deze keer maar liefst 95 Windows‐program‐
ma’s op de GigaHits gezet. Waarvan er heel veel vast ook
onder Windows 10 zullen werken, alhoewel ze in eerste in‐
stantie misschien bedoeld waren voor eerdere versies.

De hoofdmoot vormen de 77 Windows 8‐
gadgets en verbeteringen. Want
misschien wil je niet meteen
van Windows 8 afstappen, en
eerst de kat uit de
Windows 10‐boom te
kijken. Misschien ben
je zo tevreden dat je
helemaal niet naar
Windows 10 wilt
overstappen.
Trouwens, je zou
ook heel tevre‐
den kunnen zijn
met de Windows
10 Transfor‐
mation Packs
van de vorige
GigaHits. Of ‐
en dat is dan
misschien wel
sneu ‐ kom je
niet in aanmer‐
king voor een
gratis Windows
10‐versie.

Spellen

Stel je voor dat het in
de vakantie regent ...
Voor alle zekerheid hebben
we daarom een ruim aantal
spellen op deze GigaHits staan. Je
moet dan wel je laptop en deze
GigaHits meenemen naar de camping,
maar dat zou je als oprechte computer‐
hobbyist uiteraard toch al gedaan hebben, toch?

Misschien vind je Live For Speed leuk. Een racespel waarmee
je lekker door de straten van Perpignan kunt scheuren.
Sturen en gas geven doe je met het toetsenbord van je lap‐
top. Remmen is niet nodig, mits je voldoende vaardigheid
hebt ontwikkeld. Let op, het werkt verslavend. Voor dat je
het weet, zit je dag‐in‐dag‐uit te racen, ook bij zonneschijn,
en is de vakantie om voordat je het weet.
Maar natuurlijk hebben we nog meer keuze. Ook voor de
kleintjes.

Sweet Home 3D

Misschien vind je dat spelletjes‐gedoe op de camping maar
niets en wil je wel iets nuttigs doen. Kijk dan eens in de ru‐

briek ‘Wetenschap en techniek/CAD
(Computer Aided Design)’. Niet
meteen schrikken! Daar staat het

programma Sweet Home 3D.
Een gratis Open Source

programma om je
virtuele huis mee in te
richten. Wedden dat
moeder de vrouw
dat binnen de
kortste keren in
de gaten heeft
en mee gaat
doen? Want zij
heeft
natuurlijk
heel veel
verstand van
woning‐
inrichting.

Sweet Home
3D is
beschikbaar in
veel talen,
waaronder
Nederlands.

We hebben het
programma op de
GigaHits gezet
voor Windows. Maar

het is ook beschikbaar
voor Linux en Mac.

Er is ook een on‐line
versie beschikbaar, weliswaar

met wat beperkingen, maar deze
versie hoef je niet eerst te
installeren. Er zijn heel veel
mogelijkheden. Je kunt bijvoor‐

beeld modellen en structuren importeren.

Is dat alles?

Nou, nee hoor. Ook deze GigaHits bevat in totaal 400 nieuwe
programma’s en is volledig met 8,5 Gigabytes gevuld. De rest
van de programma’s is keurig verdeeld over de vele
rubrieken. Het is zeker de moeite waard om eens langs het
menu op de GigaHits te ‘lopen’.




