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Thema’s en voordrachten.
10 maart 10.00 – 12.00 uur (Bibliotheek)

Thema Met de PC veilig op het internet
Zonder PC en internet kunnen we tegenwoordig niet meer. We kunnen er bijna niet meer
omheen om met behulp van onze PC o.a. onze bankzaken te regelen, bestellingen te
doen en contact te onderhouden met familie en vrienden. Via kranten, radio en TV horen
we alleen wel regelmatig berichten over allerlei onheil (virussen, etc.), dat via die PC
naar ons toekomt. Hoe voorkom je dat je zelf ook slachtoffer wordt?
Is dat moeilijk? Nee, er zijn alleen ‘n paar dingen die je nooit moet doen en ’n paar
andere die je juist wel moet doen. Voor een deel betreft het technische maatregelen op
PC of tablet en eventueel de draadloze verbinding. Voor ’n ander, belangrijk deel betreft
het ook de manier waarop we omgaan met PC en internet.
Wat er bij komt kijken om veilig gebruik te maken van het internet, dat vertellen we
tijdens deze thema-ochtend.
De kosten bedragen € 5,— p.p.
Aanmelden middels e-mail info@bibliotheekbest.nl, telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de
receptie.

Seniorweb Fotogalerie
Helleborus

Deze foto is ingezonden door Wilma Gerritsen
Heeft u een leuke, gekke of mooie foto, die u aan iedereen zou willen laten zien? Doe dan
mee met de Fotogalerij; stuur uw foto naar de redactie nieuwsbriefswb@gmail.com
De ingezonden foto's vindt u op onze website seniorwebbest.nl

Tips en Trucs
Malware
Hoe u uzelf beschermt tegen malware
We willen graag dat internet een veilige en eerlijke plek is voor iedereen, maar
toch liggen er altijd online criminelen en hackers op de loer die problemen kunnen
veroorzaken. Een van die problemen is de verspreiding van malware. U kunt
zichzelf tegen malware beschermen door te weten wat het is, hoe het wordt
verspreid en hoe u het kunt voorkomen.

Wat is Malware?
'Malware' is software die specifiek is ontwikkeld
om schade toe te brengen aan een computer.
Malware kan gevoelige informatie van uw
computer stelen, uw computer geleidelijk
vertragen en zelfs nep e-mails versturen vanuit
uw e-mailaccount zonder uw medeweten.
Hieronder vermelden we enkele
veelvoorkomende typen malware die u
misschien wel kent:

Virus
Een Virus is een klein programma dat op
uw computer dingen doet waar u niet om
gevraagd heeft en die u niet wilt. Het
“besmet” een onderdeel of bestand van uw
PC, en wacht tot u dat onderdeel gebruikt,
waardoor het actief wordt.

Worm
Een Worm is een schadelijk
computerprogramma dat kopieën van
zichzelf via een netwerk naar andere
computers kan versturen

Spyware
Spyware is malware die
informatie van mensen
verzamelt zonder hun
medeweten.

Adware
Adware is software die
automatisch advertenties
op een computer afspeelt,
weergeeft of downloadt.

Trojaans paard
Trojaans paard is een schadelijk
programma dat zich voordoet als een
nuttige applicatie, maar uw computer
beschadigt of uw gegevens steelt
nadat het is geïnstalleerd.

Hoe wordt Malware verspreid?
Malware kan op verschillende manieren op uw computer terechtkomen.
Hier volgen enkele veelvoorkomende voorbeelden:







Downloaden van gratis software van internet die heimelijk malware
bevat
Downloaden van legitieme software waarin heimelijk malware is
verpakt
Bezoeken van een website die geïnfecteerd is met malware
Klikken op een nep-foutbericht of nep-pop-upvenster waarna
malware wordt gedownload.
Openen van een e-mailbijlage die malware bevat

Malware kan dus op tal van manieren worden verspreid, maar u kunt er
wat tegen doen. Nu u weet wat malware is en wat het allemaal kan doen,
hieronder een aantal praktische stappen om uzelf hiertegen te beschermen.

Beschermen tegen Malware
Zorg ervoor dat uw computer en software altijd
bijgewerkt zijn.
Gebruik waar mogelijk een niet-beheerdersaccount.
Wees op uw hoede voordat u op links klikt of iets
downloadt.
Open niet zomaar e-mailbijlagen of afbeeldingen.
Vertrouw geen pop-upvenster waarin u wordt gevraagd
software te downloaden.
Wees voorzichtig met het delen van bestanden.
Gebruik antivirussoftware.

Bron
Google.
Cursus Onderhoud en Beveiliging van SeniorWeb Best.

Meer weten?
Kom naar de themaochtend in de bibliotheek op
maandag 10 maart om 10.00 uur.

Thema Met de PC veilig op het internet
Zie aankondiging begin nieuwsbrief.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
aangeboden door
Seniorweb Best
en wordt maandelijks verspreid per
email onder geregistreerde
bezoekers en cursisten.
Seniorweb is een lokaal leercentrum
aangesloten bij Seniorweb
Nederland
Reacties:
nieuwsbriefswb@gmail.com

Internetcafé voor senioren.
Internetcafé in de bieb.
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur en ook
iedere donderdagmorgen van 10.00—12.00 uur worden
de senioren uit Best in de gelegenheid gesteld om hulp te
krijgen op computergebied. Tablets zijn ook computers.
Ook kan indien gewenst ondersteuning voor een
verantwoorde aankoop van een computer of aanvullende
apparatuur, worden verkregen.

De hulp en toegang is gratis.
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Lokale website:
seniorwebbest.nl
Landelijke website:
www.seniorweb.nl

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf

Afmelden voor deze nieuwsbrief : info@seniorwebbest.nl

