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Om van te starten voor te installeren. 

www.ninite.com 

 Daarna je programma’s selecteren. 

 En wachten tot de installatie gedaan is. 

 

Web Browsers 

Voor ieder zijn smaak. 

Mozilla Firefox www.firefox.com 

Google Croome http://www.google.com/chrome/ 

Apple Safari 

Opera  

Messaging 

Skype 

Messenger 

Pidgin 

Digsby 

Google talk 



Thunderbird 

AIM 

Yahoo! 

MEDIA 

Itunes 

Songbird 

Hulu 

VLC 

KMPlayer 

AIMP 

Foobar2000 

Winamp 

Audacity 

K-Lite Codecs 

GOM 

Spotify 

MediaMonkey 

QuickTime 

Runtimes 

Flash + Flash(IE) 

Java 

.NET 

Silverlight 

Air 

Imaging 

Paint.net 

Picase 



GIMP 

IrfanView 

XnView 

Inkscape 

FastStone 

Documents 

Office 2007 standaard (Trail version) 

OpenOffice 

Adobe Reader 

SumatraPdf 

Foxit Reader 

CutePDF 

LibreOffice 

Security 

Microsoft Essentials 

Avast 

AVG 

Malwarebytes 

Ad-Awae 

Spybot 

Super 

File Sharing 

uTorrent 

eMule 

Other  

Dropbox 

Evernote 



Google Earth 

Steam 

Keepass 

Everything 

Mozy 

Utilities 

TeamViewer 

ImgBurn 

CCleaner 

Auslogics 

Defraggler 

RealVNC 

TeraCopy 

CDBurnerXP 

Recuva 

TrueCrypt 

Revo 

Launchy 

Glary 

Compression 

Python 

FileZilla 

Notepad++ 

Putty 

WinSCP 

Eigenzoek werk 

 



jAlbum 

Voor de derde keer in korte tijd is er een nieuwe versie van jAlbum verschenen. Met 
dit programma kunnen eenvoudig professioneel ogende html-fotoalbums worden gegenereerd 
en bewerkt. In een overzichtelijke interface kunnen foto's worden bewerkt, kan de volgorde 
worden gewijzigd en kan het uiterlijk van de webpagina worden bepaald. Als alles naar wens 
is, kan het resultaat via de ingebouwde ftp-client op een webpagina worden geplaatst. Omdat 
de software in Java wordt ontwikkeld, is jAlbum voor een groot aantal besturingssystemen 
verkrijgbaar. Versie 9.1.3 moet de volgende twee problemen verhelpen: 

Bug fixes  

• Version 9.1.2 introduced a bug where the album was always generated on the C: drive on 

Windows no matter the output directory setting  

• Mac and Linux users couldn't previously use filesystem soft links referencing the image 

directory and output directory 

 

Website jAlbum  

Download http://jalbum.net/software/download/current/all-systems 

Google Picasa 

Google Picasa 3.8 build 117.29 / 3.8.7.261 



Google heeft een update voor Picasa 3.8 uitgebracht. Picasa, dat voor Windows en 
Mac OS X beschikbaar is, maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier foto's te 
beheren, te bewerken en online te zetten. Het programma biedt onder meer mogelijkheden 
voor het rechtzetten van de horizon, het instellen van het contrast en het maken van een 
uitsnede. Ook is er gezichtsherkenning, wat het bijvoorbeeld mogelijk maakt om snel alle 
foto's te laten zien waarop een bepaalde persoon staat. 

Nieuw in versie 3.8 is onder andere de mogelijkheid om een filmpje van het gezicht van een 
bepaald persoon te maken. Verder kunnen foto's nu online worden bewerkt met Picnik en kan 
er een opdracht worden gemaakt waarmee in één keer verschillende foto's kunnen worden 
geüpload, bewerkt of verwijderd. In deze release zijn de volgende verbeteringen aangebracht: 

De volgende downloads zijn beschikbaar: 
Google Picasa 3.8 build 117.29 voor Windows  
Google Picasa 3.8 build 3.8.7.261 voor Mac OS X 

 

Website Google 

Download http://dl.google.com/picasa/picasa38-setup.exe 

Snippy. Enkel voor windows xp !!!! 

http://bhelpuri.net/Snippy/ 

English 



doPDF 7.2 build 359 

Softland heeft doPDF versie 7.2 build 359 uitgebracht. Dit programma installeert 
zich als een printerdriver en maakt het mogelijk om vanuit elk programma met een 
printfunctie op eenvoudige wijze pdf-documenten te maken. De software is gratis voor privé- 
en commercieel gebruik, heeft geen Ghostscript nodig om zijn werk te kunnen doen en voegt 
geen watermerk of advertentie toe. Alleen in het scherm voor het kiezen van de locatie 
waarnaar het pdf-document moet worden weggeschreven, is een vermelding te zien naar 
novaPDF. Dat is een soortgelijk programma van dezelfde makers, met uitgebreidere opties, 
dat echter niet gratis is. In deze release zijn de volgende veranderingen doorgevoerd: 

Fixes since the last version:  

• The uninstaller for doPDF (unins000.exe) is now signed too  

• Optimized the monochrome image conversion  

• Lines created with Highlight in Windows Journal were not printed (fixed now) 

 

 

Een andere PDF creator Programma 

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ 

PDFcreator 1.2.0 

Photoscape 

http://www.photoscape.org/ps/main/index.php 



Leuk fotoprogrammatje voor al simpel en leuk om bepaalde zaken te doen. 

Special site 

http://pixlr.com/editor/ 

Een echte special site, foto’s bewerken op het internet zelf. 

Dit is echt een unieke ervaring. 

Wink gebruiken voor cursussen 

Gadwin Printscreen 

 

www.tweakers.net 

www.zdnet.be 

www.breekpunt.nl 

 

 

 


