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Activiteiten CompUfair 8 februari
De Activiteitencommissie en redactie van de SoftwareBus vinden het van belang

dat de platforms en interessegroepen hun activiteiten op de komende
CompUfair tijdig aankondigen, zodat iedereen die naar De Bilt gaat weet wat hij

mag verwachten en zich erop kan voorbereiden. Een aantal van genoemde
groeperingen heeft aan ons verzoek om info gehoor gegeven. Zie hieronder.

Nieuwe start Platform Android 10

Auteur: Leen van Goeverden

Op de website van CompUsers zagen bezoekers weliswaar
een platform Android staan, maar daar was niet veel infor‐
matie te vinden. Daar gaan we nu verandering in brengen.
Naast gezonde en goed draaiende platforms voor Windows en
Linux mag bij CompUsers het besturingssysteem Android niet
ontbreken .

Als je zoiets oppakt, dan is natuurlijk de eerste vraag: ‘Waar
is behoefte aan?’ en vervolgens ‘Wat willen de leden weten?’
en ‘Waar kunnen we mee helpen?’
Nou, dat is nog niet meteen duidelijk.

We hebben bij de (vraagbaak) kennisbank van onze moeder‐
organisatie HCC gekeken wat er zoal voor vragen of proble‐
men zijn bij het gebruik van Android‐telefoons of tablets.
Dat blijkt niet veel te zijn: één vraag in 2019 en en twee
vragen in 2018 en 2017.

Kennelijk is Android een besturingssysteem waar de gebrui‐
kers zeer weinig vragen over hebben. Dat kunnen we van
Windows en Linux niet zeggen!

Apps vergelijken
Als er zo weinig vragen zijn, moeten we gaan onderzoeken
wat we dan wél kunnen gaan doen. We zouden populaire
Apps van bijvoorbeeld ‘het Weer’ met elkaar kunnen ver‐
gelijken en de voor‐ en nadelen met jullie bespreken. Dat is
misschien leuk werk, maar kost ook veel tijd.

Bovendien wordt dit al door enkele tijdschriften gedaan en
er is op diverse websites aandacht voor dit onderwerp.
Het wiel opnieuw uitvinden, nee dat gaan we niet doen. We
gaan ook niets overschrijven van wat er allemaal al te vinden
is op internet.

Wat we wel willen doen, is een pagina maken op de website
van CompUsers waarin we aangeven waar die informatie te
vinden is.
Het kost ons wel even tijd om een eerste opzet te maken,
maar de leden kunnen daarna tijd besparen omdat het snel
is te vinden.

We starten op 8 februari tijdens de CompUfair in de Bilt en
we gaan een workshop ‘Instellingen’ doen.

Wat kun je allemaal regelen via de app:
‐ Beveiliging
‐ Back‐ups
‐ ICE (noodnummer instellen e.d.)
‐ Downloads

In het verlengde daarvan kunnen mensen bij de stand langs‐
komen voor hulp bij deze instellingen. Tot ziens daar!

HCC!drones en Platform DigiVideo

Auteur: Hans de Rooij

Presentatie: een goede videofilm van drone‐opnamen
maken.

Tijdens de komende CompUfair (op 8 februari) gaat het Plat‐
form DigiVideo in samenwerking met HCC!drones een pre‐
sentatie geven: met behulp van de software van Power
Director gaan we ter plekke van verschillende video‐op‐
namen met een drone een korte film samenstellen.

We gaan stap voor stap laten zien hoe dit eenvoudig kan. Van
het inladen van de bestanden vanuit de drone, het bewerken
van de videoclips, het in de tijdlijnvolgorde zetten, tekst
toevoegen en eventueel een geluidstrack toevoegen.

Vervolgens een eindproduct maken en de kwaliteit van de
montage kiezen: mp4‐, mkv‐, wmv‐ of mp2‐bestand.

Bij goed weer maken we vooraf met de nieuwe DJI Mavic
Mini‐drone nog buitenopnamen, die vervolgens tijdens de
presentatie gemonteerd gaan worden.

We geven tips over bijvoorbeeld beeldkwaliteit en het knip‐
pen van langere opnamen. Vanzelfsprekend is er ruimte voor
vragen.

Kortom, een interessante presentatie, voor zowel dronevlie‐
gers als liefhebbers van videomontage.

Schermopname van de website Android 10

Opname van een bollenveld in de Noordoostpolder; hier geldt geen
vliegverbod voor drones, vandaar ook de witte drone boven het veld

Er is altijd wel gelegenheid om iemand om advies te vragen
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Platform DigiVideo

Auteur: Peter Elbers

Zoals altijd zal het platform DigiVideo (videobewerkings‐
groep) ook op de CompUfair van 8 februari in De Bilt acte de
présence geven.

Bezoekers kunnen ons vragen stellen over de diverse video‐
bewerkingsprogramma's, zoals Power Director van Cyberlink,
Magix Videodeluxe, Pinnacle, Lightworks en VirtualDub. En
zeer waarschijnlijk kunnen zij met een werkbaar advies huis‐
waarts gaan.

Zie hier de samenstelling van ons team. Elk van de leden
biedt ondersteuning op het gebied van de bij zijn naam ver‐
melde programma’s.

Hans van Kempen
Cyberlink PowerDirector en Pinnacle.

Roel Schuil
Lightworks en VirtualDub; hij zal een presentatie geven van
de jongste versie van VirtualDub.

Isak Laurens
Cyberlink PowerDirector, Magix Videodeluxe en Pinnacle.

Erhard Braas
Cyberlink PowerDirector en Magix videodeluxe.
Daarnaast is in dit nummer een artikel van Erhard geplaatst
over het werken met actioncams.

Aat de Vries
Pinnacle PS 16 en PS 23.

Jos Mol
Magix videodeluxe; weet ook veel over filmen met action‐
cams.

Gerrit Rozendaal
Cyberlink PowerDirector en het filmen met actioncams.

Peter Elders
Cyberlink PowerDirector.

Er is altijd wel gelegenheid om iemand om advies te vragen
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