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Norton Utilities
Een oude bekende weer
onder de aandacht

Jacques Nieuwenhuizen

E

en bekend en vroeger veel gebruikt
programma was PC Tools. PC
Tools werd ontwikkeld als een programma voor DOS in 1986 en was
te koop voor $39. Met de introductie van
versie 4.0, werd de naam veranderd naar PC
Tools Deluxe en de primaire interface werd
een kleurrijke grafische DOS-shell. Bij versie
7.0 van het pakket in 1991 waren verschillende Windows-programma’s toegevoegd.
Ondanks dat versie 7.0 goed werd verkocht,
werd het bekritiseerd in de handel omdat
het onnodig ingewikkeld en doorzeefd met
bugs was. Het werd beschouwd als te snel
uitgebracht, ondanks de vele bezwaren van
medewerkers van Central Point Software.
PC Tools versie 9.x voor DOS was de
laatste stabiele release. In juni 1994 werd
Central Point overgenomen door concurrent Symantec die uiteindelijk de productlijn
stopzette. PC Tools was de belangrijkste concurrent van Norton Utilities, dat Symantec
in 1990 had overgenomen.
Toen ik onlangs in de gelegenheid kwam om
voor het geringe bedrag van € 4,00 Norton
Utilities aan te schaffen was de keuze snel
gemaakt. Na het downloaden en installeren
heb ik de licentiesleutel ingevuld. Deze
sleutel was per e-mail toegestuurd. Norton
Utilities heeft functies voor het opruimen,
afstellen en versnellen van je pc, zodat die
weer als nieuw gaat draaien. Daarnaast
repareert het programma problemen met de
harde schijf en maakt schijfruimte vrij.
Het programma Norton Utilities

Voor alle mogelijkheden en afzonderlijk te
gebruiken programma's kun je kijken op
http://nl.norton.com/norton-utilities
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je computer snel en probleemloos blijft
Hier kun je optimaliseren met een muis- werken. Daarnaast vindt en verhelpt het
klik.
problemen met Windows om te voorkomen dat de pc vertraagt, vastloopt of
Het programma verhelpt veel voorkohelemaal crasht.
mende computerproblemen en zorgt dat
Dashboard
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Prestaties

Hieronder wordt verstaan het opruimen en comprimeren van het register, schijven defragmenteren,
Windows optimaliseren en het versnellen van opstarten van Windows.
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Privacy

Hier wordt de Windows geschiedenis gewist en de
geschiedenis van je surfen op internet. Ook kun je hier
resten van software verwijderen en schijven permanent
wissen. Tenslotte kun je ook nog bestanden vernietigen.
Herstel

Bij Herstel kun je verloren bestanden herstellen, dubbele bestanden zoeken en stations repareren. Verder
je register back-up herstellen en tenslotte ongebruikte
software verwijderen.
Instellingen

Bij Instellingen kun je naar eigen behoefte je Utilities
instellen. Het is vooral van groot belang om aandacht
te schenken aan het onderdeel planner. Stel hier een
tijd in wanneer je niet op je computer aan het werken
bent. Wees erop bedacht dat op de ingestelde tijd meteen met de scan wordt gestart ongeacht waar je op dat
moment mee bezig bent. Dus ben je op dat moment
aan het surfen op internet wordt zonder waarschuwing
je browser afgesloten en begint het scannen van je
systeem.
Samenvatting

Norton Utitlities kan je bestanden reorganiseren (optimaliseren) die over de harde schijf verspreid staan,
zodat de pc ze sneller kan vinden. Het vindt alle dubbele bestanden, zodat je ze gemakkelijk kunt verwijderen. Het verwijdert programma’s die je niet gebruikt,
schermt je online activiteiten af en helpt diefstal van je
persoonlijke gegevens voorkomen. Het wist permanent
de geschiedenis van je internetactiviteiten, zodat anderen niet kunnen zien wat je online doet.
Norton Utilities biedt de mogelijkheid oude, ongewenste en onnodige persoonlijke informatie volledig
en permanent te verwijderen, zodat niemand erbij kan.
Dit kan natuurlijk ook met bestaande utilities van
Windows en een populair programma zoals CCleaner,
maar binnen Norton Utilities heb je dit allemaal binnen handbereik.
Wil je kennismaken met Norton Utilities dan kun je
een proefversie downloaden op:
http://nl.norton.com/downloads-trial-norton-utilities
Een volledige versie, op 3 pc's te gebruiken, versie kost
 39,99
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