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INFO – 28/01/2022

ANDROID KOMT IN FEBRUARI NAAR WINDOWS 11
In februari mogen we de eerste grote update voor Windows 11 verwachten.
Eindelijk komt via deze update de aangekondigde ondersteuning voor
Android-apps er aan.
Volgens Microsoft-topmanager Panos Panay, die verantwoordelijk is voor
Windows, is dit het begin van een nieuw tijdperk. Mede door Corona heeft
Windows volgens hem een grote impact gehad op de manier waarop mensen
thuis kunnen werken.
Door het aanbod Android-apps in Windows zal het mogelijk zijn om alles wat
je op je smartphone doet, nu ook uit te voeren vanop je pc.
Microsoft heeft voor zijn Android-apps een alliantie gesloten met Amazon.
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Deze webwinkel en tabletmaker heeft voor zijn Android-afdeling een eigen
appstore waarin app-ontwikkelaars hun producten kunnen plaatsen. Dit dus
naast de door ons meestal gebruikte Play Store van Google, de ontwikkelaar
van Android.
De Amazon-appstore zal in Windows 11 dienst doen als de 'Androidafdeling' binnen de Microsoft Store, waarin Windowsgebruikers nu ook hun
Windows-apps kunnen halen.
(Geraadpleegde bron: AgConnect, TechPulse)

—————————————————————————————————————————

TIP → BEVEILIGING – 25/01/2022

OFFLINE VIRUSSCAN MET WINDOWS DEFENDER
De meeste malware of virussen kan je verwijderen met een normale of snelle
scan van Windows Defender.
Als de malware echter zodanig ernstig is, dat sommige processen in Windows
blokkeren, dan kan een normale scan van Windows Defender zijn werk niet
doen. In dat geval is een offline scan aangewezen.
Vooralleer je zo’n offline scan gaat starten moet je best eerst alle
toepassingen afsluiten en alle data bewaren want Windows gaat bij een
offline scan je toestel herstarten.
Werkwijze:
• Ga naar de Instellingen (Win+I)
• Kies bij Windows 10 voor ‘Bijwerken en beveiliging’
• Kies bij Windows 11 voor ‘Privacy en beveiliging’
• Kies vervolgens voor de groep ‘Windows-beveiliging’
• Hier selecteer je het onderdeel ‘Virus en bedreigingsbeveiliging’
• In het onderdeel ‘Huidige bedreigingen’ klik je op ‘Scanopties’
• Op het nieuwe venster ‘Scanopties’ kan je nu ‘Microsoft Defender
offline-scan’ kiezen

(FVG)

—————————————————————————————————————————
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FREEWARE – 19/01/2022

BEWAAR EN HERSTEL PICTOGRAMMEN VAN JE BUREAUBLAD
Als je met verschillende monitors werkt of met een apparaat zoals een
projector dan kan het nodig zijn om je resolutie te wijzigen.
Windows heeft in zo’n geval de slechte gewoonte om op eigen houtje uw
perfect georganiseerde bureaublad door elkaar te gooien.
Gevolg: een mix van willekeurig geplaatste pictogrammen.
Ook na een update van de systeemsoftware of bij het installeren van
sommige programma’s kan dit fenomeen zich voordoen.

Het gratis portable tooltje DesktopOK dient om dergelijke vervelende
situaties te voorkomen. U kan met dit stukje software de positie van al je
bureaubladpictogrammen opslaan en indien nodig herstellen.
Het programma heeft een nogal verouderd uiterlijk maar het is de
functionaliteit die telt.
Alle door u opgeslagen lay-outs zijn te zien in een overzicht.
Het opslaan van je huidige lay-out doe je met een eenvoudige druk op de
knop. Je hoeft geen extra informatie te verstrekken of gegevens in te vullen.
Het is wel zo dat elke opgeslagen lay-out gekoppeld is aan de actieve
resolutie maar je kan wel meerdere lay-outs opslaan voor eenzelfde resolutie.
Op het moment dat er een chaos in je pictogrammen ontstaat moet je alleen
maar de gewenste lay-out selecteren en op de knop "Herstellen" drukken. Je
bureaublad wordt dan opnieuw ingedeeld zoals het voorheen was.
Er is ook een configuratieoptie om de bureaubladlay-out op te slaan vóór het
afsluiten en deze automatisch te herstellen bij het opstarten van Windows.
DesktopOK is dus handig voor elke gebruiker die regelmatig de
bureaubladresolutie moet wijzigen, waardoor de bureaubladpictogrammen in
de war raken.
In onze programmabibliotheek vind je het programma samen met de nodige
info.
U kan het programma ook zelf downloaden via onderstaande link.
http://www.softwareok.com/?seite=Freeware/DesktopOK
Een filmpje met de mogelijkheden kan je bekijken op:
https://www.youtube.com/watch?v=MpKoj4lbCbw
(FVG)

—————————————————————————————————————————
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MEDIA – 11/01/2022

NIEUWE MEDIA PLAYER APP VOOR WINDOWS 11
Voor gebruikers van Windows 11 (Build 22000.346 of hoger) is er vanaf
06/01/2022 een nieuwe Windows Media Player beschikbaar in de Microsoft
Store.

Microsoft wil dat de nieuwe app de klassieke Windows Media Player vervangt,
al blijft deze laatste nog een hele tijd beschikbaar.
Het is namelijk zo dat veel mensen toch liever de oudere Windows-apps
blijven gebruiken omdat ze die gewoon zijn. Om die reden blijven oudere
versies zoals die van Paint en Windows Media Player nog een tijdje
beschikbaar.
Media Player voor Windows 11 betekent ook de terugkeer van één universele
app voor het afspelen en beheren van muziek en video's. In de huidige
situatie zijn er nog aparte apps voor muziek (Groove Music) en video's.
De nieuwe app heeft een prachtige moderne gebruikersinterface en
ondersteunt ook CompactView waarmee je een klein afspeelvenstertje
bovenop andere apps kan houden.

De app is nog een zogenaamde ‘openbare preview’. Het is dus mogelijk dat
je nog enkele bugs kan tegenkomen.
Microsoft verzamelt die problemen. Eens ze zijn opgelost zal de app langs de
gewone updates automatisch worden geïnstalleerd.
(Geraadpleegde bron: WinAero)

—————————————————————————————————————————
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WINDOWS 10,11 – 06/01/2022

WINDOWS 11 UPDATE BLOKKEREN
Je werkt nog steeds met Windows 10 en je hebt nog geen voornemen om nu
al over te stappen naar Windows 11 dan kan je deze release-updates
handmatig blokkeren.
Op dit moment dwingt Microsoft geen Windows 10-gebruikers om te
upgraden naar Windows 11. Maar als uw toestel reeds een uitnodiging voor
de upgrade heeft ontvangen dan is een upgrade snel gestart.
Om een onbedoelde upgrade te voorkomen of om te voorkomen dat andere
gebruikers op uw apparaat een upgrade starten kan je dan best die update
blokkeren.

Er zijn twee manieren om dit te doen: via het Lokaal Groepsbeleid of via een
aanpassing in de register.
Werk je met een Home-editie dan valt automatisch de eerste methode weg
aangezien deze versie de editor voor lokaal groepsbeleid niet heeft.
De register-aanpassing werkt in beide gevallen en we zullen ons dan ook tot
deze mogelijkheid beperken.
Werkwijze:
• Open het venster ‘Uitvoeren’ (WIN+R)
• Typ ‘REGEDIT’ in het invoerveld en sluit af met OK
• Navigeer aan de linkerkant naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
\WindowsUpdate
• Dubbelklik in het rechterdeelvenster op het item
"TargetReleaseVersion".
o Als u dit item niet ziet:
o Klik dan in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop
op een lege plek en selecteer Nieuw > DWORD (32-bits)waarde. Typ vervolgens "TargetReleaseVersion" (zonder
aanhalingstekens) en druk op Enter om het item aan te
maken.
• Dubbelklik op "TargetReleaseVersion" en voer de waarde 1 in
• Dubbelklik in het rechterdeelvenster op het item
"TargetReleaseVersionInfo"
o Als u het niet ziet:
o Klik dan in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop
op een lege plek en selecteer Nieuw > Tekenreekswaarde. Typ
vervolgens "TargetReleaseVersionInfo" (zonder
aanhalingstekens) en druk op Enter om het item aan te
maken.
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•
•
•

Dubbelklik op "TargetReleaseVersionInfo" en voer de waarde
“21H1" (zonder aanhalingstekens) in of wat uw voorkeursversie
ook is.
Klik vervolgens op "OK"
Sluit de Register-editor en start uw toestel opnieuw op

Als je de bovenstaande methode precies hebt gevolgd dan heb je voorkomen
dat je Windows 10-pc updates krijgt na de 21H1-update.
Dit betekent echter ook dat het alle Windows 10-updates na 21H1 blokkeert
wat waarschijnlijk niet de bedoeling is.
Om dat te omzeilen moet je zelf de Microsoft Docs-site in de gaten houden
om te controleren op nieuwere versies van Windows 10. Zodra je daar een
nieuwe grote update ziet (bijvoorbeeld 21H2) verander je dat op de plaats
waar je voorheen "21H1" hebt ingevoerd.
Zo kan je toch de halfjaarlijkse Windows 10-updates blijven ontvangen terwijl
je de Windows 11-update blokkeert.
Microsoft Docs-site:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-health/releaseinformation
We hebben ook al een .reg-file voorzien zodat u bovenstaande aanpassingen
met één dubbelklik kan uitvoeren:
https://mega.nz/file/yo4QgS7S#kNo_qffjqdGMPd1-gNOD1u124_ODH73uinsNTIf1WY
(FVG)

—————————————————————————————————————————
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