
1

Veilig downloaden met Ninite
Zet snel de nieuwste software op je pc of laptop

Frans Dijkhoff
Als je net een nieuwe computer hebt aangeschaft, of een nieuwe versie
van Windows hebt geïnstalleerd, moet je tal van programma's opnieuw

installeren. Gelukkig bestaat er dan een website met de applicatie
Ninite (spreek uit: ninite).

Ninite downloadt en installeert
automatisch software voor je.
Ga simpelweg naar de website
https://ninite.com, vink de softwa‐
re aan die je wilt hebben en down‐
loadt de software van je keuze.

Het programma maakt een exe‐bestand aan dat je na de
download kunt starten. Na enige tijd is de gewenste softwa‐
re geïnstalleerd op je computer. Ninite kiest welke versie
(64‐ of 32‐bits) moet worden geïnstalleerd en zal ook auto‐
matisch (mits aanwezig) de Nederlandse versie op je pc/lap‐
top zetten, als daar al een Nederlandse versie van het bestu‐
ringssysteem op staat.
Bovendien schakelt Ninite automatisch alle overbodige vink‐
jes van de installatie uit, zodat alle adware die eventueel
wordt meegeleverd (ook wel bloatware genoemd), zoals
werkbalken en andere ongewenste programma’s, niet wor‐
den meegeïnstalleerd.

Programma’s downloaden

Om te starten ga je naar de website https://ninite.com en
onderaan die pagina zie je alle programma’s die je in één
keer kunt installeren. Je hebt de keuze uit een brede selec‐
tie in diverse rubrieken.

Wij nemen de nuttigste software even door. Bij Browsers
heb je de keuze uit Chrome, Opera en Firefox. Bij Messaging
zijn bv. Skype en Thunderbird misschien handig, bij Media is
VLC natuurlijk een goede keuze, en bv. ook iTunes, als je
Apple‐producten in huis hebt.
Bij Runtimes wil je toch al gauw .NET 4.5.2, maar die krijg
je ook binnen via Windows Update. Eventueel ook Java 8,
maar we raden je aan die alleen te selecteren als je echt
een reden hebt.
Grafische programma's kun je ook eenvoudig selecteren bij
Imaging. Paint.NET bijvoorbeeld is een programma dat altijd
van pas kan komen, net als GIMP. Greenshot is een handig
programma om even snel screenshots mee te maken. Het is
gratis, open source en heeft net iets meer opties dan het
Knipprogramma van Windows. Bij Documents wil je mis‐
schien LibreOffice of Open Office overwegen, als aanvulling

op of vervanger van het dure Microsoft Office. Bij Security
kun je je favoriete gratis virusscanner selecteren. Avast! vind
ik een goede keuze. Bij Online storage kan Dropbox handig
zijn, evenals Google Drive. Als je Windows 8 of nieuwer ge‐
bruikt, is OneDrive al standaard aanwezig, dus die kun je in
dat geval overslaan. En zo zijn er natuurlijk nog meer pro‐
gramma’s die handig kunnen zijn. Zodra je alles hebt gese‐
lecteerd, klik je op de grote, blauwe
knop onderaan. Je wordt doorverwe‐
zen naar een aparte pagina, waarna je
het eerdergenoemde exe‐bestand kunt
downladen. Zoals al vermeld zal Ninite de programma’s in de
taal van het besturingssysteem installeren. Heb je liever een
afwijkende taal? Ga naar de map waar je Ninite hebt ge‐
download.
Klik in die map met de shift‐toets ingedrukt met de rechter‐
muisknop en kies voor <Opdrachtvenster hier openen>.
Type Ninite en druk op [Tab]. Opdrachtprompt maakt de be‐
standsnaam af en zet er aanhalingstekens omheen. Voeg nu
‘\locale en‐US’ toe (zonder aanhalingstekens) om de taal zelf
in te stellen, waarbij in dit geval dus de programma’s in het
Amerikaans Engels worden geïnstalleerd. Dit kan natuurlijk in
alle talen die door Windows ondersteund worden.

Het installatiebestand starten

Na het dubbelklikken op het exe‐bestand start de installatie
meteen en is de voortgang in het venster te volgen. Je hoeft
verder niets te doen. Als je al de laatste versie van een pro‐
gramma hebt, zoals hieronder bv. Chrome, dan wordt dat
programma overgeslagen.

Veiligheid

Misschien ben je een beetje huiverig voor een programma
dat zomaar van alles op je pc kan installeren en updaten.

De makers van Ninite doen
er echter alles aan om dat
vertrouwen te verdienen.
Updates worden duidelijk
aangekondigd en uitgelicht,
mogelijke lekken worden
snel gedicht. Hoewel je al‐
tijd beducht moet blijven
op zaken die niet kloppen,
is Ninite zonder twijfel een
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stuk veiliger dan louche websites die hun downloads volprop‐
pen met programma's en tooltjes die je niet nodig hebt. De
veiligheid blijkt ook uit het feit dat veel grote organisaties in
hun bedrijf de Ninite Pro‐versie gebruiken om de software
uit te rollen op hun hardware.

Je kunt ook je software ermee updaten. Gooi het installatie‐
bestand niet weg, maar bewaar het bijvoorbeeld in je Down‐
load‐map. Met Ninite kun je immers ook die geïnstalleerde
programma’s up‐to‐date houden.

De betaalde versie (9,99 dollar per jaar) doet dat automa‐
tisch, maar met de gratis versie lukt dit ook. Het volstaat om
gewoon het exe‐bestand opnieuw te starten, zodat Ninite op
zoek gaat naar updates van alle pakketten die in jouw per‐
soonlijke installatieprogramma zitten.

Worden er updates gevonden, dan zal Ninite die op dezelfde
geruisloze wijze installeren. Met een dubbelklik om de zo‐
veel tijd ben je dus weer helemaal up‐to‐date. Mocht je la‐
ter besluiten een software‐pakket te willen toevoegen, maak
dan op de website gewoon een nieuw installatiebestand aan.

Andere software

Mocht jouw favoriete software niet staan in het lijstje dat
Ninite aanbiedt, dan heb je de mogelijkheid een voorstel in
te dienen om de door jou gewenste software toe te voegen.
Als er voldoende aanvragen zijn kan Ninite besluiten die
software toe te voegen.

Ninite automatiseren
Aanvulling van de redactie op het artikel
van Frans Dijkhoff.

Ninite heeft een betaalversie die de geïnstalleerde program‐
ma’s automatisch bijwerkt.

Automatisch bijwerken
kan ook met behulp van
de taakplanner worden
gerealiseerd, ook bij de
gratis versie. Plaats het
gedownloade Ninite‐
bestand op een plek
waar het thuishoort.
Bij mij is dat in C:\Util.
Start de taakplanner:
druk op [Start] en tik
in: taken.
Kies: <Taken plan‐
nen>. In de Taakplan‐
ner kies je: <Actie >
Basistaak maken. Tik
daarin een naam en
een omschrijving van
de taak. Klik op
[Volgende]. In het
volgende venster geef
je aan hoe vaak je de
update wilt uitvoeren.

Ik kies daar: Wekelijks. Klik op [Volgende]. Kies nu een dag
en een tijdstip waarop de computer meestal aanstaat. Klik
op [Volgende].
Bij Actie kies je ‘Een programma starten’. Blader naar de
map waar je het Ninite‐bestand hebt geplaatst. Parameters
en startlocatie hoef je niet in te vullen. In het scherm

‘Samenvatting’,
klik je op [Voltooi‐
en]. Nu gaan we
een paar aanpas‐
singen uitvoeren.
Klik in het
overzicht met
rechts op de zo‐
juist aangemaakte
taak en kies dan
‘Eigenschappen’.
Op het tabblad
Algemeen plaatsen
we een vinkje bij
‘Met meeste be‐

voegdheden uitvoeren’ en ‘Verborgen’. Zet op het tabblad
Voorwaarden een vinkje bij ‘De computer uit de slaapstand
halen om deze taak uit te voeren’. Vink op het tabblad In‐
stellingen ‘Taak zo snel mogelijk uitvoeren, nadat een ge‐
plande activering is gemist’ aan.
Wanneer je, als verstandige gebruiker, niet als Administrator

werkt, moet je in
het tabblad
Algemeen aan‐
geven dat je de
taak onder het Ad‐
ministrator‐ac‐
count wenst uit te
voeren.
Klik daarvoor op
[Wijzigen] achter
je gebruikersnaam
en vul daar de ge‐
bruikersnaam van

de Administrator in. Geef bij de instellingen aan ‘Uitvoeren
of de gebruiker wel of niet is aangemeld’. Bij het opslaan
van de taak wordt je om het wachtwoord van de Administra‐
tor gevraagd.
Een uitgebreide beschrijving van een vergelijkbare taak, met
schermvoorbeelden vind je hier: http://bit.ly/r‐dwnlop




