In januari 2020 vervalt de ondersteuning voor Windows 7.
Windows 7 werd in 2009 geïntroduceerd en is dan meer dan 10 jaar oud. Zelfs met het
voortdurend uitbrengen van verbeteringen is het besturingssysteem in de basis verouderd
geraakt en kan het minder goed overweg met de eisen van de tegenwoordige tijd.
Wanneer de technische verbeteringen niet meer worden uitgevoerd, is het niet meer veilig om
met zo’n computer (desktop of laptop) te werken.

Veiligheid van uw computer voorop.
Tegenwoordig doen we steeds vaker dingen met de computer waarbij de vraag belangrijk wordt
hoe veilig dat eigenlijk is. Er zijn nu eenmaal zaken die u graag privé wilt houden, zoals internet
bankieren, bestellingen doen en uitkeringen aanvragen.
Internetbankieren wordt dus onveilig als u dit met een Windows 7 of oudere computer blijft
doen. Sinds 2016 kunnen slachtoffers van fraude via internetbankieren zelf aansprakelijk
worden gesteld voor hun financiële verlies als zij onveilige software gebruiken. Ook transacties
waarbij wachtwoorden, bankrekeningnummers en/of creditkaartnummers worden ingevuld
(zoals Ideal, DigiD, etc.) zijn dan onveilig.
In de nieuwe gedragsregels van de banken voor internetbankieren is de verplichting voor de
consument opgenomen met een zo veilig mogelijke computer te bankieren. Dat betekent dat
alle gebruikte software voorzien moet zijn van de laatste veiligheidsupdates.

Wat kunt u doen als u nog een oud besturingssysteem heeft?
Er is een aantal mogelijkheden:
1. Een nieuw besturingssysteem installeren op uw computer (upgrade naar Windows 10).
Dit is nog steeds mogelijk ondanks de verhalen dat de actie in 2016 is afgesloten.
Een Windows 10 upgrade is eigenlijk alleen weggelegd voor computer experts en kost
veel tijd. Het voordeel is dat uw documenten, foto’s, etc. bewaard blijven.
Het nadeel is dat Windows 10 weer een krachtiger computer vraagt en daardoor niet
aan te raden is wanneer uw computer ouder is dan 8-10 jaar.
2. Een nieuwe computer kopen met Windows 10. Dit is de eenvoudigste maar ook de
duurste oplossing. Een laptop kost €500-€800, maar u moet wel de documenten, foto’s,
etc. van uw oude computer (laten) overzetten en uw programma’s opnieuw installeren.

Maar ik heb toch een goede virusscanner?
Een goede virusscanner is altijd nodig, maar die kan er niet voor zorgen dat ‘veiligheidslekken’
van Windows door hackers misbruikt worden om op uw computer in te breken.
Er zijn voldoende goede virusscanners beschikbaar, zowel gratis als betaald.
Voorbeelden van gratis virusscanners zijn: Avast!, AVG en Avira.

Voorbeelden van betaalde virusscanners zijn: Bitdefender, F-Secure, G Data, Kaspersky, McAfee
en Symantec.

En een tablet dan?
Een tablet is een prima alternatief wanneer u niet alle mogelijkheden van een computer nodig
heeft. Met een tablet kunt u veilig internet bankieren wanneer u alleen apps uit de App Store of
Play Store installeert. De iPads van Apple zijn tot dusver veilig en de nieuwste Android tablets
(Acer, Asus, Lenovo, Samsung, etc.) hebben een betere beveiliging.
Op de website van KBO Maasdriel vindt u de presentatie die op 30 januari 2014 gehouden is
over dit onderwerp.
Wanneer u een oud besturingssysteem heeft is het dus zaak om snel te handelen, waarbij een
nieuwe tablet of laptop de voorkeur heeft. In ieder geval moet u uw Windows 7 of oudere
computer niet meer voor internetbankieren gebruiken.
Te vaak lees je in de krant dat mensen slachtoffer zijn van hackers die rekeningen leeghalen of
een uitkering op hun rekening laten storten.
Wanneer u verder nog vragen heeft, kunt u terecht op ons wekelijkse inloopspreekuur in de
Huiskamer van de Leyenstein. Belt of mailt u wel even zodat er zeker een specialist aanwezig is.
Pieter Both, 640520 of p.both@hccnet.nl

