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Bewakingsbeelden 
op iPhone 
Veel mensen hebben tegenwoordig dure spullen in hun woning 

staan die ze ook tijdens hun afwezigheid in de gaten willen 

houden. Hardwarefabrikant Eminent brengt al jaren beveiligings-

camera’s op de markt die verbonden kunnen worden met inter-

net. De live-beelden van uw woning kunt u dan bekijken op een 

speciale internetpagina. Met de modellen EM6005 en EM6015 

het mogelijk om de live-beelden van de camera’s op uw iPhone 

te bekijken. Daarvoor moet u de gratis app MEye downloaden. 

Overigens is het al langer mogelijk om live-beelden van deze 

beveilingscamera’s op bepaalde telefoontoestellen te bekijken 

(voorheen alleen op Windows Mobile en Symbian). 

Eminent, www.eminent-online.com

USB3.0 voor notebook en desktop

Professionele partitietools
Paragon heeft een nieuwe versie van zijn reeks partitietools uitge-

bracht. Paragon Partition Manager 11 komt uit in vier verschillende edi-

ties: Personal, Professional, Server en Virtual Server. Nieuw is de Para-

gon Alignment Tool, die fysieke en virtuele opslag sneller moet maken. 

Vooral voor solidstatedrives zou dit handig zijn, omdat het partities 

indeelt naar de geometrie van de schijf. De Professional- en Virtual 

Server-edities hebben bovendien de mogelijkheid om fysieke systemen 

naar virtuele systemen te migreren. Met Connect VD kunt u virtuele 

schijven met Partition Manager verbinden en ermee werken alsof het 

gewone fysieke schijven zijn. Voor thuisgebruik is de Personal-editie 

het geschiktst: deze kost € 30. De duurdere versies kosten tussen de 

€ 50 en € 399. Als u al beschikt over Paragon Hard Disk Manager, dat we 

bespraken in het meinummer van PCM, is Partition Manager minder 

nuttig; het bevat grotendeels dezelfde opties.

Paragon Partition Manager 11: vanaf €30, 

www.paragon-software.com

Usb3.0 begint langzaam door te drin-

gen op de markt en de eerste usb3.0 

producten zijn al verkrijgbaar. Als u 

een externe usb3.0 harde schijf hebt 

aangeschaft, maar nog geen zin 

hebt om een nieuwe pc met usb3.0 

te kopen, dan zijn Conceptronics 

USB 3.0 PCI Express- en PC Ex-

press-cards wellicht een uitkomst 

voor u. Met deze insteekkaarten voor 
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respectievelijk desktops en notebooks 

voegt u twee extra SuperSpeed 

usb3.0-poorten aan uw computer 

toe die een theoretische data-

snelheid halen van 4,8 gigabyte 

per seconde. De kaarten zijn 

compatibel met Windows XP, 

Vista en Windows 7. 

Conceptronix USB 3.0: € 40, 

www.conceptronic.nl
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