
Zekerheid in onzekere tijden (8-5-2020)

Door het COVID-19 virus en onze extreme reactie daarop werken veel mensen thuis en wordt het
internet merkbaar zwaarder belast.

Ook het sluiten van culturele instellingen leidt tot meer gebruik: films, livestreams, tv, concerten,
cabaret gaat nu alleen nog maar via internet. Daar zal de aankomende maatregel met slechts 30
aanwezigen (inclusief personeel) weinig verbetering in brengen.

Ook de advocatuur doet veel via het internet via diverse toepassingen, waaronder AdvoPerfect voor
Internet.

Er zijn twee ernstige scenario's waarvoor wij ons kunnen voorbereiden:

1. de internet aansluiting valt uit
2. de electriciteit valt uit en daarmee de internet aansluiting

Voor het uitvallen van de vaste internet aansluiting raden we een mobiele telefoon met data
abonnement aan die gebruikt kan worden als 'hotspot'. Deze fungeert dan als wifi router.
Omdat AdvoPerfect weinig data verbruikt kunt u met de meeste abonnementen goed toe. Als
u voor vast en mobiel verschillende providers kiest verkleint u uw risico.

Voor het uitvallen van de electriciteit raden wij een goede laptop met krachtige batterij aan.
Dan merkt u niets van korte stroomonderbrekingen. Voor langere onderbrekingen kunt u een
eigen stroomvoorziening in de vorm van zonnepanelen realiseren die ook een of meerdere
accu's oplaadt. Dit kan zelfs op een balkon 3 hoog in Amsterdam.

Tenslotte kunnen AdvoPerfect voor Internet leden kosteloos gebruik maken van AdvoPerfect
voor Office. De gegevens zijn volkomen compatible en u kunt dus een backup van de
gegevens kopiëren naar de lokale harde schijf. Dit programma is helaas alleen verkrijgbaar
voor Windows 10. Voor aanvragen neemt u contact op met de secretaris Stephan Neumann,
06 1335 7731 of stephann@snaap.nl.

De gebruikersvereniging maakt dagelijks een backup, niet alleen op een server via internet,
maar ook op een lokaal bereikbare server.

Hopende u voldoende ingelicht te hebben,

Jan Tegenbosch
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