
Onze eerste nieuwsbrief van 2020 

Allereerst de laatste versies van de door ons verdeelde antivirus-pakketten.  Is het nodig om een update te maken en 
weet je niet hoe? Aarzel niet om een afspraak te maken: GSM: 0495 22 19 74

AVG Free

 De laatste versienummer van AVG-free is: 
19.8.3108  (20 September 2019)
 
AVG Free is een basis antivirusprogramma. AVG 
free werkt ook niet meer op Windows XP. Gezien 
AVG door Avast is opgekocht vermoeden wij dat 
de onderliggende virusdetectie-algoritmes 
dezelfde zijn als die van Avast. Je kan AVG Free 
ook op Mac's en Android smartphones gebruiken 
(vanaf Android 2.2)

Avira Free Antivirus

De laatste versie van Avira Free antivirus, versie:  
15.0.2001 werd uitgebracht op 20/01/2020. Er 
bestaat ook een gratis versie voor Mac's en 
smartphones (zowel Android als iOS). De laatste 

versies hebben een nieuw lichter uiterlijk. Je hebt minimaal Windows 7 SP1 nodig. Dus ook dit Antivirus programma 
werkt niet meer op Windows XP.

Avast Free Antivirus

De laatste versie van Avast Free Antivirus is versie: 20.1 . Deze versie werd uitgebracht in 25/02/2020.
Avast heeft een uiterlijk dat goed past bij de huidige “platte” stijl van Windows 10. Avast werkt ondertussen niet meer 
op Windows XP of Windows Vista. Ofschoon ook Windows 7 vanaf Januari 2020 End-Of_Life (EOL) is, verwachten 
we dat tegen het einde van 2020 ook support voor Windows 7 zal eindigen. Gezien AVG opgekocht is door Avast 
vermoeden wij dat dit eveneens voor AVG zal zijn.

Panda Antivirus Free Edition

Dit antivirusprogramma is ondertussen aan   versie:
20.0 en werd uitgebracht op 31/12/2019. 

Panda is een eenvoudig Cloud-gebaseerd antivirus
programma dat ook goed op minder krachtige of
oudere PC's werkt. Panda Antivirus werk niet meer
op Windows XP. Panda Free is verkrijgbaar in 32-
en 64-bits. Er bestaat ook een gratis versie voor
Android. De Apple OSX versie is  is jammer
genoeg niet gratis.
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• Avast Free Antivirus v.20.1

• Avira Free Antivirus



Het einde van Windows 7

In deze uitgave proberen we de paniek rond het einde van Windows 7 wat te relativeren.

Op de website van Microsoft staat al lang aangekondigd dat er vanaf 14 Januari 2020 geen support meer wordt gegeven 
voor Windows 7. Windows 7 is vanaf die datum “End Of Life”. (Einde loopbaan voor Windows 7). Ondertussen is deze
webpagina aangepast met de informatie over het einde van Windows 10.

https://support.microsoft.com/nl-be/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

Wat betekent dit voor mensen die nog steeds met Win dows 7 werken?

Uw PC zal niet ontploffen, de Schelde en de Maas zullen niet overstromen, het Internet verdwijnt niet, je zal niet 
ontvoert worden door marsmannetjes. Kortom Uw PC blijft gewoon werken. Alle software die nu op je PC staan zullen 
eveneens gewoon blijven werken. Je antivirus blijft werken net zoals je webbrowser of e-mailprogramma. Je kan nog 
steeds op Facebook dingen posten en lezen. Kortom, voorlopig verandert er eigenlijk niets. De beveiliging van je PC 
bestaat voornamelijk uit de Firewall die in je modem/router zit ingebouwd en je antivirus-pakket. Zolang je Antivirus-
pakket up-to-date is en up-to-date blijft, is er voor de meeste mensen geen probleem. Er is geen verschil tussen 
bijvoorbeeld AVG Antivirus op Windows 7 of AVG Antivirus op Windows 10. Ze zien er niet alleen identiek hetzelfde 
uit maar werken ook identiek hetzelfde. 

Maar wat in de toekomst?

Logischerwijs zullen op termijn meer en meer programmeurs geen nieuwe producten meer ontwikkelen voor Windows 
7 of rekening houden met Windows 7-compatibileit. Dat heeft als voordeel dat nieuwe software van specifieke 
Windows 10 eigenschappen kunnen gebruikmaken die je niet hebt in Windows 7 of Windows 8. Maar als nadeel dat op 
termijn versie X en Y van een bepaalde programma's niet (goed) meer werken op Windows 7. Je merkt dit nu al 
bijvoorbeeld met de software van de Oculus Rift VR-headset. Die werkte voordien perfect op Windows 7. Doch 
vandaag de dag wordt er gebruik gemaakt van expliciete Windows 10 grafische elementen de je gewoonweg niet hebt in
Windows 7. Hierdoor werkt de software niet optimaal of kan je bepaalde dingen niet doen onder Windows 7 die je wel 
kan met Windows 10.

Moet ik onmiddellijk overstappen op Windows 10?

Kort antwoord: Neen. 

Zolang je software geen specifieke Windows 10 elementen gebruikt is er geen probleem om (nog even) bij Windows 7 
te blijven. Ook als je je oude software niet wil of kan updaten kan je nog evengoed met je Windows 7 blijven werken. 
Wanneer je PC geen gebruik maakt van het Internet (als besturing voor allerlei machines zoals bv. een CNC-machine) 
dan is zeker geen probleem.

Zorg er steeds voor dat je Antivirus-pakket up-to-date is en blijft (zeker als je je Windows 7 PC toch op het Internet wil 
gebruiken). Indien je merkt dat bepaalde software na een toekomstige update niet meer werkt, dan kan je nog steeds een
update doen naar Windows 10 (of de oudere versie alsnog terugzetten en blijven gebruiken). Indien je merkt dat 
bepaalde websites je toegang blokkeren omdat je een oudere Windows gebruikt dan kan je eventueel kijken naar een 
alternatief of misschien op een andere (goedkopere) manier die website benaderen. Ik denk bijvoorbeeld aan PC-
banking. Je kan dit als alternatief ook met je tablet of smartphone doen via een specifieke smartphone-banking app.

Pagina 2/3



Heeft het voordelen als ik nu toch al overstap?

Ja, hoe sneller je de overstap waagt, hoe sneller je Windows 10 leert kennen en hoe sneller je “er mee weg bent”. 
Bovendien hoeft het uiterlijke van Windows 10 je niet af te schrikken. Er bestaan tooltjes en utility's die je Windows 10 
op bepaalde punten wat meer doet lijken op Windows 7, waardoor de drempel een stuk lager ligt.

Hoe gaat zo'n overstap in zijn werk?

Allereerst is het raadzaam dat je een backup neemt van al je “data”. Dat zijn je foto's, muziek, documenten enz. Alle 
dingen die je graag wil behouden. Daarna kan je best eens kijken of de programma's die je gebruikt, geschikt zijn om 
onder Windows 10 te werken. Misschien heb je een update nodig voor deze software of bestaan er Windows 10 
varianten. Download ook al de Windows 10 stuurprogramma's van je PC componenten en plaats deze ook op DVD, 
USB-stick of externe schijf.

Het is mogelijk dat je de oude harde schijf wist en daarna je nieuwe Windows 10 erop te plaatst. Maar in een vaste PC 
kan je meestal gewoon een 2de of 3de schijf inbouwen, waarop je Windows 10 zet. Dit heeft het voordeel dat je 
enerzijds nog steeds naar je Windows 7-schijf kan en dat je niet zoveel data hoeft te terugplaatsen na de installatie.

Na de installatie van Windows 10 worden de stuurprogramma's van onbekende hardware zoals bv. printer en scanner 
geïnstalleerd. Daarna worden je applicaties teruggeplaatst. Je netwerk en Internet worden terug geconfigureerd. En als 
laatste worden  je foto's, muziek, video's en documenten teruggezet (indien nodig).

Uiteraard heeft dit allemaal wel wat tijd nodig. Vandaar dat wij opteren om gebruik te maken van Solid State drives. 
Hiermee zal je PC ook nog eens veel sneller opstarten en worden programma's veel sneller ingeladen.

Je wil graag weten of je PC nog geschikt is voor de overstap naar Windows 10?

Aarzel niet en email of bel mij: 0495 22 19 74
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