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Speccy

Samenvatting

Speccy, een mooi en overzichtelĳk stukje gereedschap om de
systeemgegevens van je pc te tonen.
‐ De basisversie is gratis, maar geeft deze voldoende infor‐

matie?
‐ Het programma bestaat sinds 2010, kan het zich meten

met concurrenten?
‐ Is het beter en uitgebreider dan de systeeminfo die Windows

je geeft?
Allemaal vragen die in deze review beantwoord worden.

Functionaliteit

Ik start het programma. Na de start krĳg ik de melding dat
het programma beheerdersrechten nodig heeft. Ik voer mĳn
beheerderswachtwoord in en het programma start verder
door. Ik krĳg een enigszins sober maar informatief scherm
voor mĳn neus. Het openingsscherm toont een overzicht.
weer. Als taal is Engels ingesteld. Onder ‘view’ en vervolgens
‘options’ en ten slotte ‘language’ kies ik voor de Nederlandse
taal.
Uiteindelĳk ziet het er dan als volgt uit:

In het linkerdeel staan de te selecteren onderdelen. Het
rechterdeel geeft een overzicht weer. Je kunt nu naar be‐
hoefte inzoomen op de diverse onderdelen.

Neem bĳvoorbeeld de processor:
Speccy geeft keurig en overzichtelĳk weer hoe de opbouw
van de processoren eruit ziet: het type processor, de
processorfrequentie, bussnelheid en temperatuur.
Laten we ook nog een ander onderdeel selecteren: het ge‐
heugen (RAM).

Speccy geeft het aantal geheugenslots weer, de hoeveelheid
geheugen, geheugengebruik en frequentie.
De submenu’s ‘Slot 1’ en ‘Slot 2’ zĳn aanklikbaar en geven
aanvullende informatie.
In het menu links zĳn nog meer onderdelen beschikbaar.
Nadat je een keuze hebt gemaakt in het overzicht links,
toont Speccy rechts de gedetailleerde informatie. Speccy
toont meer informatie dan je standaard uit je Windows‐pc
kunt halen.
Er zĳn echter ook andere systeemtools als Speccy, en som‐
mige zĳn in staat nog meer systeeminformatie te tonen.
Het is alleen de vraag of je die extra informatie echt nodig
hebt.

Waardering

4 (op schaal 1 (slecht) t/m 5 (uitmuntend))

De exacte waardering van het programma vind ik lastig te
bepalen.
Als je als gemiddelde gebruiker (of iets meer) een program‐
ma zoekt om de systeeminformatie van je pc inzichtelĳk te
maken op een duidelĳke manier, dan zul je met Speccy best
tevreden zijn.

Als je een bovengemiddelde, laten we zeggen, professionele
gebruiker bent, dan schiet het programma te kort. Wellicht
dat je dan meer hebt aan de professionele versie. Deze valt
echter buiten het doel van de CompUsers‐reviews.

Ik wilde het programma aanvankelijk drie van de vĳf punten
toekennen. Echter, met het oog op de duidelĳke, overzich‐
telĳke manier van presenteren, heb ik besloten er een 4 van
te maken.
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Categorie

Systeem

Voor‐ en nadelen

Voordelen
‐ de gratis basisversie geeft voldoende basisinformatie over

jouw systeem
‐ naar keuze installeerbare of portable versie, 32‐ en 64‐bits

beschikbaar
‐ prettige en overzichtelĳke presentatie van systeemgege‐

vens
‐ gegevens kunnen in één overzichtspagina getoond worden
‐ systeemgegevens kunnen geprint of opgeslagen worden
‐ Nederlandse vertaling beschikbaar

Nadelen
‐ systeemgegevens kunnen alleen als ‘totaal’ geprint of

opgeslagen worden
‐ alleen beschikbaar voor Windows, vanaf Windows XP
‐ minder uitgebreid dan HWInfo64 of AIDA
‐ geen ‘benchmarking’
‐ gebruiker moet beheerdersrechten hebben
‐ kan ondertussen wel een update gebruiken

Taal

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Platform

Windows

Installatie:
De maker, Piriform, biedt Speccy aan als installatieversie en
als portable versie. Het programma is voor alle Windows
versies vanaf XP en in 32‐ en 64‐bitsversie beschikbaar, maar
niet voor RT‐tablet versies. Ik heb gekozen voor de draagbare
versie. Deze is natuurlĳk ook op een usb‐stick te plaatsen.
Hoewel ik het niet gecontroleerd heb, ga ik ervan uit dat de
werking van de installeerbare en portable versies identiek is.
De huidige versie van Speccy, 1.32.470, dateert van 21 mei
2018.

Enige achtergrondinformatie: Piriform Ltd is in september
2005 als een Brits bedrĳf gestart in Londen. Sinds 2017 is het
eigendom van Avast, een Tsjechisch bedrĳf, bekend van
antivirussoftware.

Licentie

Bedrijfseigen

Prijs

De basisversie van Speccy is gratis. De maker geeft aan dat
het een ‘freemium’ versie is.
Er is ook een professionele versie; deze kost 14,95 euro.
Misschien is het een overweging waard om eerst HWInfo64
te proberen: https://www.hwinfo.com/download/

Ook is er de mogelĳkheid om alle softwarepakketten van de
maker, Piriform, tegelĳkertĳd aan te schaffen. Je koopt dan
de professionele versies van Speccy, cCleaner, Recuva en
Defraggler tegen een gereduceerd bedrag.

Veilige downloadpagina

https://www.ccleaner.com/speccy/download




