
Updates 2016
Privacy en Veiligheid 

IOS, Android, Windows



Updates  besturingssystemen

• Ipad 4,mini 2,Air en 2, Pro, / Iphone 5 / IPod touch 3
• IOS,  update 10.0.2 dd 3 oktober 2016

• Telefoons,Tablets , 
• Android, update 6.0.1 dd Marshmallow 28 sept

• Windows 
• 10, Anniversary update



Veranderingen in IOS 10
IPAD/ IPHONE/IPOD

1. Raise to wake (vergrendelscherm)

2. Voor geïnstalleerde apps van Apple verwijderen

3. Imessage, berichten versturen met animaties App Berichten

4. Foto’s
a) Twee nieuwe albums(personen en plaatsen)

b) Albumweergave personen begint met dia voorstelling

5. Herinneringen

6. Zoeken in foto’s op basis van sleutelwoorden 



Nog meer veranderingen

1. Siri opengesteld voor gebruik domotica

2. Vergrendelscherm home knop ipv vegen

3. Besturingspaneel (twee schermpjes)

4. Woning app

5. Kaarten app



Android Update 6.0.1
Marshmellow

• Voornamelijk functionele wijzigingen
• Geen toestemming vooraf bij installeren app, maar pas bij gebruik

• Verbeteringen in het energiegebruik

• Standaard ondersteuning van de vingerscanner

• Alle openstaande apps sluiten met =x



Windows 10 Inleiding

• Eind juli één jaar, vlaggetje verdwenen uit de taakbalk

• Gratis upgrade van Windows systemen gestopt

• Microsoft is gestopt met de verkoop van Windows 8 en 7

• Mogelijkheid bestaat nog om op voorraad liggende 7 en 8 te kopen

• Ondersteuning 7 eindigt op 14 januari 2020

• Ondersteuning 8.1 eindigt op 10 januari 2023

• Strategie, Windows 10 besturingssystemen voor alle apparaten 



Windows 10 Anniversary Update 

1. De Edge browser vastpinnen van tabbladen, browsergeschiedenis 
benaderen met rechtermuisknop op terug of vooruitknop te klikken

2. Inloggen op Apps en websites met Windows Hello, indien uw apparaat  
geschikt is

3. Startmenu, alle apps weergave verdwenen, schermtoetsenbord, ink-
werkruimte

4. Actiecentrum wordt beter android telefoon koppelen

5. Windows Defender te gebruiken zonder ander antivirus programma te 
hinderen

6. Meer mogelijkheden voor Stylus

7. Cortana mogelijkheden



Windows 10 zonder bloatware

• Schone installatie met Refresh Tool dowloaden

• Start, Instellingen, Bijwerken en beveiligen, systeemherstel

• Klik hierop:”Opnieuw beginnen met een schone installatie van 
Windows” Browser opent venster van Microsoft lees dit

• Gebruik dit hulpprogramma om een schone installatie van de meest 
recente versie van Windows 10 Home of Windows 10 Pro te 
installeren en om door jou, of door de fabrikant, geïnstalleerde apps 
te verwijderen. Je kunt kiezen of je je persoonlijke bestanden wilt 
behouden. 

• Office opnieuw installeren.



Veiligheid en Privacy

• Dreigingen

• Doordat veel computers zijn aangesloten op het internet bestaan er verschillende risico's. 
Hieronder een overzicht:

• Computerkrakers vallen systemen aan met onder meer het doel deze in te zetten als 
spamverzenders.

• Hacktivisme of minder politiek getint vandalisme uiten zich voornamelijk in het defacen van, al 
dan niet prominente, websites.

• (Bedrijfs)spionage en uitlekken van vertrouwelijke informatie.

• Bespioneren van burgers door de overheid, of door grote internetbedrijven.

• Phishing is een techniek om een digitale identiteit over te nemen.

• Wardriving wordt gebruikt om draadloze netwerken te onderzoeken.

• Virussen, spyware en andere malware zijn een constante bedreiging voor de computergebruiker

• Randsomeware, Ransomware is een programma (malware) dat uw computer gijzelt en vervolgens 
geld vraagt om uw pc weer te bevrijden

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Computerkraker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spam_(post)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hacktivisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vandalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsspionage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wardriving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Computervirus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spyware
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malware


Basispreventie

• Windows updates zo snel mogelijk downloaden en installeren

• Zorg voor een goede virusscanner en update deze regelmatig

• Ook updates voor programma’s welke op uw computer geinstalleerd
zijn regelmatig downloaden en installeren

• Regelmatig back up maken op externe schijf en na back up de 
verbinding verbreken met de schijf

• Email geen bijlagen openen als je niet weet wat het is.

• Alleen apps downloaden van Appstore, Playstore en Windowsstore

• Indien bestanden onleesbaar worden schakel je systeem onmiddellijk 
uit


