TeraHits?
Clemens Schellens
De dvd GigaHits die bij de Softwarebus zat, was al jaren on‐
derwerp van discussie. Zo waren er regelmatig reacties van
lezers die vonden dat dit moderner en duurzamer via inter‐
net kon. Andere lezers vonden het jammer dat de software
alleen werd beschreven en niet uitgeprobeerd of getest.
Andere reacties lieten ons zien dat de dvd wél gebruikt en
gewaardeerd werd.

De reviews komen op een afgeschermd gedeelte van onze
website compusers.nl, exclusief voor u als abonnee. Soms zal
zo’n review aanleiding geven voor een uitgebreider artikel in
de SoftwareBus, waarin het gebruik van zo’n programma
beschreven wordt. Daarom treft u vanaf dit nummer geen
GigaHits meer aan bij de Softwarebus, maar dat wist u al
vanuit het afgelopen nummer.

Hoe ver zijn we?
De opbouw van de nieuwe verzameling, ook al is die meer
beperkt, kost tijd. Vooral omdat het tijdrovender is om soft‐
ware te testen. We gaan ook niet over één nacht ijs; we wil‐
len het degelijk inrichten, zodat we u daar lang van kunnen
laten profiteren.
Er meldden zich al een aantal vrijwilligers om reviews te
maken. We vonden een coördinator die de organisatie in
goede banen zal leiden en Hans Lunsing richtte de website in
om de reviews te kunnen plaatsen, zodat u ze makkelijk kunt
vinden. We kozen voor een toegangssysteem dat momenteel
ingericht wordt. We stelden de vergoedingsregeling bij om
recht te doen aan het werk dat reviewen kost. En tijdens de
komende CompUfair overleggen we met de voormalige pre‐
viewers om te horen of zij ook reviewer willen worden.

Toen Henk van Andel stopte met zijn gewaardeerde werk
voor de GigaHits en er zich geen opvolger aandiende, zette
dit plotseling druk op de ketel. Met de actieve vrijwilligers
bespraken we op een kaderdag de dilemma’s. Op basis
daarvan besloten we het aanbod een andere vorm te geven.

Nieuwe opzet
We willen een nieuwe opzet en met de hulp van onze vrijwil‐
ligers een verzameling opbouwen van software‐reviews. Dus
geen previews meer met beknopte beschrijvingen van soft‐
ware, maar reviews (recensies) waarin de software daad‐
werkelijk uitgeprobeerd en/of getest wordt. Er wordt niet
meer uitgegaan van de beschrijving door de leverancier.
Kwaliteit gaat vóór kwantiteit; het zullen er dus ook zeker
veel minder worden (in die zin geen ‘tera’ dus). Alleen de
betere software komt erop, software waarmee u het meest
gebaat bent. Dus ‘tera’ in kwaliteit.

Stap voor stap bouwen we de verzameling op met als eerste
mijlpaal twintig reviews voor het eind van het jaar.
Wilt u ook eens een review maken? Daar maakt u ons, maar
vooral heel veel lezers, blij mee!
Clemens Schellens
voorzitter.
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