
Opgefriste pc's 
voor het onderwijs 

125/24/4//a:,  
KONTICII — prijs van de info:,  
matisering van het onderwijs loopt 
almaar op. Opgefriste pc's kunnen 
din broodnodige proms goedkoper 
maken. Dat zegt Patrick Ifenckes, 
manager van Halton Belgium. 

Dat bedrijf air Kontich heefr een 
project ECO PC dat tweedeltands• 
pc's opfrisien doorverkoopt aan 
scholen. Het bcdrijf zegt marktlel-
der te zijn In de .e branche. Her 
manifesteert zich ook op de CST-
beurs -• computers op school en 
rhuis — die vrijdag en zuterdag 
plants limit In Antwerpen. 
Volgens lienckes zouden de 

scholen de Europese norm zeker 
een jaar vroeger kunnen halen 
door systernatisch opgefriste 
te kopen in plaats van nicuwe. 
Dat die pc's vaak nict in smat zijn 

de modemste software to draaien. 
onikent hij Met. Maar dam iv nau. 
winks een bezwaar, zegt hij. Uit 
een analyse van 750 softwarepak-
kettrn your her basisonderwijs, 
lank( dat 99 procent niet de mo-
dernste apparatuur vergt.  

Navraag leers dat ondcr de infor-
matica•specialisten van de scholen 
een .eel voorstander is van opge-
(rime pc's, en tout ander deal niet. 
Die lantsten ?omen tint het voor. 
deel minder grout is den het WM. 
De levensduur van opgetriste pc's 

is lager, ze moeten dus sneller 
vervangen worden. 
Ze erkennen dat her groorste 

deal van de bestaande software 
voor het onderwijs op oudere pc's 
kan draaien, sonar merken wel up 
dat veel jongeren op de school• 
computers veel meer doen dan 
alleen maar de ondenvijitsoftware 
gebruiken. 

Tweedehands-pc's 
kunnen de 
Informatisering 
van de scholen 
versnellen en 
goedkoper maken 

In. experts van het ooderwipbe-
leid geven ook toe dat opgefriste 
pc's de factuur van de informatise• 
ring kunnen beperken, moat not 
dim is maar in beperkte mare het 
geval. menen ze. "Lance pc's mue-
ten sneller afgesdoeven worden 
en de pc-hardware venegenwoor-
digt muar ten kwart van de rotate 
kostprijs van de informatisering. 

(g.tea.) 
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Zaakvoerder Patrick Kaneko van Flat:don: 
"Venn - %ltd. Latxl en derpelijke nos PCs van vier, 
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