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Nieuwsbrief als pdf
Zoals u kunt zien is deze versie van de nieuwsbrief
anders dan u gewend bent.
De wijze van verzenden daar veranderd niet veel in,
dit gaat nog steeds via YMLP. U kunt nog steeds uw
afmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief gaat nu als bijlage mee en u kunt online ook altijd nog de nieuwsbrief lezen.
Iedereen kan tegenwoordig een pdf openen dit zit al
standaard in windows ingebouwd.
Voor mij is het handiger om telkens een stukje
aan een nieuwsbrief te kunnen werken. In de
vorige situatie moest alles online gebeuren.
Naast dat je online de nieuwsbrief op de website
terug kunt vinden is het op die pagina ook mogelijk om in en uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Verder is er meer mogelijk met het uiterlijk van
de nieuwsbrief en worden er meer fouten uit de
tekst gehaald. (Ja ik ben niet erg kundig in de Nederlandsche taal
dus de fouten krijgt u er gratis bij )
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Rdlonderhoud v2.2
Ondertussen is er hard gewerkt aan een
nieuwe versie van RdlOnderhoud
In deze nieuwe versie zitten wat veranderingen.
De Knop van hulp video's is verdwenen
hier werd te weinig gebruik van gemaakt
en de video's waren verouderd.

Aanvankelijk had ik een batch script geschreven om Ccleaner in de auto modus
te kunnen starten maar dit werkte toch
niet afdoende waardoor ik die optie nog
even achterwege gelaten heb.
Update van Hulp op afstand en Cristaldiskinfo
Nieuw is de knop om direct het contact
formulier te openen en de knop om naar
de online nieuwsbrieven te gaan
RdlOnderhoud V2.2 zal op de hulp pagina als download te komen staan. U kunt
uw oude versie de-installeren en de
nieuwe instaleren.

Let op Ccleaner moet wel voor geïnstalleerd zijn anders werkt de knop niet!

Storing Symbaloo

Inhoud:

Erg vervelend maar we hebben meer dan een week
een storing gehad aan symbaloo. Dit is een online service die ik aan mijn startpagina gekoppeld heb.
De enkele knoppen werkte wel maar de groepen knoppen niet.
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Na wat heen en weer gemaild is het toch goed gekomen.

Phishing mail
Heel vervelend die e-mails die bedoeld
zijn om informatie te ontfutselen.
Je krijgt een mail aal van je bank dat je
je kaart moet verifiëren… Doe dit niet
hackers gaan er vandoor met jouw gegevens!
Een andere truc is om gebruik te maken van je schaamte. Men zegt dat jouw computer gehackt is en dat je naar porno hebt zitten kijken maar ook dat ze filmpjes met jouw webcam
gemaakt hebben! Het wordt wat spannender als ze ook nog een emailadres en een wachtwoord laten zien in die mail…
Dit email en wachtwoord is eerder buitgemaakt bij een data lek van een site als bv facebook.
Wat moet je doen….
Doe helemaal niets en open ook vervolg e-mails niet dan krijgt de spammer ook geen bevestiging dat jij de mail leest en zullen de mails op den duur minder worden!

