Freeware
Het gebruik van de hieronder vermelde software is voor eigen risico!
Ccleaner
CCleaner is een programma gemaakt door Piriform. Met dit programma kunt u op een veilige
manier uw hele computer opschonen.
Meer info:
• http://www.seniorweb.nl/artikel/36928/computer-opschonen-met-ccleaner;
• http://nl.wikipedia.org/wiki/CCleaner
Handleiding:
• http://www.hccbg.nl/handleiding/Handleiding%20Ccleaner.pdf
Downloaden:
• http://www.filehippo.com/download_ccleaner

Recuva
Recuva is een freeware-dataherstelprogramma, ontwikkeld door Piriform. Met Recuva kunt u
verwijderde bestanden terughalen.
Meer info:
• http://www.seniorweb.nl/software/41159/recuva;
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Recuva
Downloaden:
• http://www.filehippo.com/download_recuva

Speccy
Speccy is een freewareprogramma ontwikkeld door Piriform dat informatie verzamelt over uw
computer.
Meer info:
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Speccy
Handleiding:
• http://www.pc-helpforum.be/f302/speccy-handleiding-65337/
Downloaden:
• http://www.filehippo.com/download_speccy

Spywareblaster
SpywareBlaster voorkomt de installatie van spyware en andere ongewenste software.
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Meer info:
• http://nl.wikipedia.org/wiki/SpywareBlaster;
• http://computertotaal.nl/overige-elektronica/spywareblaster-in-3-stappen-malwarevrij62334
Handleiding:
• http://moderators.seniorennet.be/Handleiding/Handleiding-SpywareBlaster-versie-4.pdf
(Inmiddels is er al versie 5!)
Downloaden:
• http://www.filehippo.com/download_spywareblaster/

Glary Utilities
Glary Utilities is een verzameling tools die een computer in goede conditie proberen te houden.
Zo zijn er tools die de harde schijf van overbodige rommel ontdoen, kan het register worden
opgeschoond en kunnen er diverse optimalisaties worden uitgevoerd.
Meer info:
• http://www.computeridee.nl/downloads/computers/glary-utilities/
Downloaden:
• http://www.glarysoft.com/glary-utilities/

Teamviewer
TeamViewer brengt binnen enkele seconden over de hele wereld een verbinding tot stand met
elke PC of server. U kunt de PC van uw partner op afstand bedienen alsof u er zelf voor zit.
Meer info:
• http://nl.wikipedia.org/wiki/TeamViewer;
• http://computertotaal.nl/apps-software/hulp-op-afstand-met-teamviewer-62123#closecookie-bar;
• http://www.goeievraag.nl/vraag/computers-internet/software/programmateamviewer.128177#antwoorden;
Downloaden:
• http://www.teamviewer.com/nl/download/windows.aspx

Dropbox
Dropbox is een gratis programma waarmee gemakkelijk foto’s, video’s en documenten gedeeld
kunnen worden tussen computers.
Meer info:
• http://hoewerktdropbox.nl/;
• http://hoewerktdropbox.nl/p/installatie-dropbox-installeren
Downloaden:
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•

https://www.dropbox.com/install

VLC Media player
VLC media player is een mediaspeler die bijna alle audio- en videobestandsindelingen afspeelt
(o.a. avi, mpeg, asf, wmv, mov, flash video, wma, mp3, ogg en aac). De speler is ook geschikt
om streams (internet radio), audio cd's en dvd's af te spelen.
Meer info:
• http://nl.wikipedia.org/wiki/VLC_media_player;
• http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/VLC%20media%20player%20mediaspeler;
Downloaden:
• http://www.filehippo.com/download_vlc_64/ (64-bit)
• http://www.filehippo.com/download_vlc_32/ (32-bit)

Revo Uninstaller
Dit programma verwijdert programma's en achtergebleven vuil van je pc.
Meer info:
• http://www.seniorweb.nl/artikel/52716/programma-en-39s-grondig-verwijderen-metrevo-uninstaller;
• http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/Revo%20Uninstaller%20Freeware
%20werktuigen%20de-installatie
Downloaden:
• http://revo-uninstaller.nl.portalux.com/

Achtergrondinformatie
Cookies
Google omschrijft cookies als tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten
over de bezoeker en de computer van de bezoeker. Deze informatie wordt opgeslagen op de
computer van de bezoeker (op uw computer dus).
Info:
•
•
•
•

http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacyop-internet/extra/wat-zijn-cookies/;
http://www.microsoft.com/business/nl-nl/content/paginas/article.aspx?
cbcid=53&listid=ceb04600-fc85-4074-8b8a-0d10c8e9b7e7;
http://blog.e-difference.nl/algemeen/de-cookiewetgeving-wat-is-het-en-wat-zijn-degevolgen.html; http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookies;
http://www.seniorweb.nl/uitleg-over-cookies
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