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Leve mesh
Ik denk dat ik thuis in totaal ongeveer
vijf jaar heb lopen hannesen met wifi.
Kabels trekken vond ik destijds te
ingewikkeld, en niet mooi, dus werd
het dé oplossing van dat moment:
powerline. Van die internetstekkers
met ingebouwd wifizendertje die je in
het stopcontact steekt. Hartstikke
makkelijk. Maar ook hartstikke onbetrouwbaar, weet ik nu.
Op de gekste momenten viel ineens
de wifi weg, of werd-ie traag als
stroop, vooral op zolder, waar de
meest kritische gebruikers wonen
(mijn puberkinderen – ‘paaapaaaa!’).
Hoe vaak ik wel niet tevergeefs heb
geprobeerd om Netflix af te spelen op
mijn tv (‘we kijken wel gewoon tv,
joh’). Ik heb vaak lopen foeteren op
mijn provider, naar nu blijkt ten
onrechte (sorry Telfort).
En toen kwam de verlossing: een
mesh-systeem. De naam ‘multiroom
wifi’ is een betere benaming: het zijn
wifizendertjes die onderling communiceren. Vraag me niet hoe precies,
maar het werkt bij mij als een tierelier.
Laat die gure winter maar komen. Op
pagina 34 leest u meer.
Nog een uitkomst met pubers in
huis: dat je via school goedkoop aan
Microsoft Office kunt komen. Maar
ook op internet kom je webshops
tegen die Office Professional spotgoedkoop aanbieden. Daar zit een
luchtje aan, zou je denken. Maar
het blijkt wat complexer dan we
dachten. Lees het artikel op
pagina 10.
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(Te) goedkope Office
Op internet wemelt het van de
webshops die Microsoft Office
aanbieden voor maar een paar
tientjes. Hoe kan dat? En waarom
treedt Microsoft hier niet tegen op?
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14 Workshop
Alle notities op 1 plek
Heb je ook allerlei aantekeningen en
notities overal verspreid staan op
papiertjes en in documenten? Met
OneNote houd je alles overzichtelijk
bij elkaar.

39 Test
Antivirus-apps
De tijd dat speciale beveiligingsapps
op de smartphone een overbodige
luxe waren, is voorbij. Welke van de
21 apps houdt malware en phishing
het best tegen?
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Digitale frustratie nummer 1:
de wifi werkt niet goed. Met dit
dossier wordt dat verleden tijd.
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Pc-problemen opgelost
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Standaard deelt
Facebook van alles met
adverteerders. Dat kun je
beteugelen.

Die lettertjes op de
smartphone zijn piepklein.
11 tips om de leesbaarheid
te verbeteren.

Googles slimme speaker
verovert Nederland. Maar
wat kun je er nu mee en is
het geen gevaarlijk ding?
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