Jaarverslag eCS interessegroep 2019/2020
Activiteiten in 2019/2020
Het zal in iedereen niet ontgaan dat de Corona pandemie onze bijeenkomsten verminderd zijn.
Bijgaand een overzicht van onze activiteiten. Dit verslag bestrijkt dus twee jaar omdat de ALV in
2020 niet is doorgegaan.
26-01-2019
eCS-ig schuift aan bij de CompUsers.
Het bestuur van de eCS-gg heeft besloten vaker bij andere HCC interessegroepen langs te gaan
om OS/2/ArcaOS te demonstreren. Dit was het eerste bezoek in een reeks van bezoeken die we
gehouden hebben.
09-02-2019
Workshop programmeren deel 2.
Deze werd gegeven door Keith Merrington hoe je een PM programma (grafische user
interface) o.a. kunt schrijven onder OS/2.
30-03-2019
Van BIOS naar UEFI
Presentatie van Roderick Klein over de transitie op de PC waarbij de oude BIOS wordt
uitgefaseerd en vervangen door UEFI en wat de gevolgen zijn voor OS/2 gebruikers.
07-09-2019
ALV 2019. Lezing: Nieuwe versie van OS/2, ArcaOS 5.04
Presentatie van Roderick over de nieuwste versie van ArcaOS en wat er vernieuwd was aan het
besturingssysteem. Dit was gecombineerd met de ALV 2019.
12-10-2019
HCC kennisdag
Wederom een dag waarbij de eCS-ig op pad is gegaan om OS/2 te demonstreren bij andere
gebruikersgroepen.
26-10-2019
Een nieuwe browser.
Presentatie van Roderick Klein.
07-03-2020
Expo Houten
.
19-09-2020
eCS-ig Bijeenkomst en demo.
Hierbij was een demonstratie gegeven door Roderick Klein met het installeren van een ArcaOS op
een machine die in UEFI mode stond ingesteld.

De stand van zaken met OS/2/ArcaOS
•

Bij bezoeken aan andere interessegroepen wisselde de belangstelling voor OS/2. Vaker
kwam de vraag of het product niet uitgeprobeerd kan worden. Een logische vraag gezien
de opkomst van Linux wat je gratis kan downloaden. Toch is de uitleg dat IBM eigenaar is
van OS/2 en dat het niet gratis kan worden weggeven.

•

Het bestuur was benaderd door de redactie van PC Active om een artikel te schrijven over
de status van OS/2. Dat artikel met meerdere pagina's is in PC Active gekomen door input
van het het eCS-ig bestuur.

•

Een aantal maanden geleden heeft het bestuur van de eCS-iG een virtuele meeting gehad
met leden van het HCC bestuur. Het aantal leden van de eCS-ig zit op ongeveer 180 en
het aantal opzeggingen de afgelopen jaren. Om meer leden te bereiken zijn we ook de
nieuwsbrief functionaliteit van de HCC gaan gebruiken om nieuwsbrieven te sturen naar
leden die de bijeenkomsten niet bezoeken. Ook is een nieuwe website online gekomen
voor de eCS-ig https://ecs.hcc.nl met onze agenda erop van gebruikersdagen. Deze
nieuwe website gebruikt de hcc joomla template en is opgezet door Tom Steen.

•

De toekomst van OS/2 ziet er ondanks de ouderdom van het platform goed uit.
De aankomende versie van ArcaOS 5.1 heeft ondersteuning voor:
• UEFI firmware boot (vervanging van de BIOS)
• GPT partitie layout + hard disc groter dan 2 TB.
• Ondersteuning voor NVMe disc controllers.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe webbrowser gebaseerd op de Chromium browser engine.
Hiermee kan OS/2 binnenkort weer meekomen op het gebied van browser ondersteuning
omdat Firefox 45.9 niet meer zo goed alle websites kan weergeven/laden. Ook wordt er
gekeken naar het ondersteunen van USB webcams en audio apperaten in de nieuwe
browser. Hiermee is het in de toekomst misschien mogelijk dat OS/2 gebruikers virtuele
bijeenkomsten kunnen volgen van de eCS-ig op hun OS/2 machine!

•

Op deze ALV treden de bestuursleden Tom Steen en Arnold van Overeem af en hebben
zich opnieuw verkiesbaar gesteld.

