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Deltaplan voor duurzame digitale Noordzee [1]
Computable Internet [2] - Tue, 05/26/2020 - 12:09
Nu de greep van de coronacrisis op de samenleving afneemt, komen er plannen naar buiten hoe we
de daaropvolgende economische crisis gaan aanpakken. In Europa en Nederland komen daarbij
steeds dezelfde twee thema’s voorbij. Het overkoepelende...
Categories: Internet [3]

KPN neemt glasvezelnetwerk Giessenlanden over [4]
Computable Internet [2] - Tue, 05/26/2020 - 11:10
Telecombedrijf KPN lijft GiessenlandenNet in. Dit glasvezelnetwerk omvat circa 6.500 adressen in
de gemeente Molenlanden (ZH) en meer specifiek in de voormalige gemeente Giessenlanden. Het
gaat om het buitengebied en de kernen van Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Schelluinen,...
Categories: Internet [3]

ACM moet knoop doorhakken in ruzie Eurofiber en AQS [5]
Computable Internet [2] - Mon, 05/25/2020 - 14:55
Eurofiber Nederland heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd een uitspraak te doen
in het geschil met AQS NL Office (AQS). Het Nederlandse bedrijf dat is gespecialiseerd in het
aanleggen van glasvezelkabel voor de zakelijke...
Categories: Internet [3]

Zo voorkom je burn-outs bij virtueel samenwerken [6]
Computable Internet [2] - Fri, 05/22/2020 - 12:08
Bij veel bedrijven wereldwijd zijn de medewerkers thuis aan de slag. Samenwerken gebeurt
virtueel. Juist nu lopen veel organisaties aan tegen de forse beperkingen van hun
netwerkinfrastructuur. Dat levert spanningen, stress en frustraties op bij werknemers....
Categories: Internet [3]

Cloud-gebaseerde iot-security met Azure Sphere [7]
Computable Internet [2] - Fri, 05/15/2020 - 16:00
De wondere wereld van internet of things (iot) is booming en beperkt zich niet langer tot voor de
hand liggende voorbeelden als de router en de smart-tv. Thermostaten, beveiligingscamera’s,
auto’s, maar ook medische apparatuur en industriële...
Categories: Internet [3]

Logius maakt stappenplan voor toegankelijke sites [8]
Computable Internet [2] - Fri, 05/15/2020 - 12:58
Hoe maken overheidsinstanties hun websites en mobiele applicaties zodanig digitaal toegankelijk
dat deze voldoen aan de wettelijke verplichting? Logius, ict-dienstverlener van de Nederlandse
rijksoverheid, komt met een stappenplan.
Categories: Internet [3]

Is interconnectie een hype of revolutie? [9]
Computable Internet [2] - Tue, 05/12/2020 - 16:38
Wanneer je koelkast, lampen en televisie de hele dag met het internet praten, neemt dat het een
en ander aan eisen met zich mee. Niet alleen door internet of things, maar ook door ontwikkelingen
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Categories: Internet [3]

Octoscope bouwt testapparatuur voor wifi 6e [10]
Computable Internet [2] - Mon, 05/11/2020 - 10:50
Het Amerikaanse Octoscope, dat testapparatuur voor draadloze netwerken bouwt, heeft zijn
Octobox-testkit klaargemaakt voor de nieuwe 6 GHz-band. Deze werd recent door de FCC
goedgekeurd voor de nieuwe wifi 6e-standaard.
Categories: Internet [3]

IPv6 als regel in plaats van uitzondering [11]
Computable Internet [2] - Fri, 05/08/2020 - 15:30
Nederland klopt zichzelf graag op de borst als het gaat om zijn digitale infrastructuur en de
voortrekkersrol die het als klein landje speelt in de digitale wereld. En terecht. Denk alleen al aan het
internetknooppunt van...
Categories: Internet [3]

Liberty Global voegt Virgin Media samen met O2 [12]
Computable Internet [2] - Thu, 05/07/2020 - 17:00
Kabel- en telecomgiganten Liberty Global en Telefónica voegen hun Britse activiteiten samen tot
het grootste telefoon- en internetbedrijf van het Verenigd Koninkrijk. Hiermee wordt de aanval op BT
ingezet.
Categories: Internet [3]

Nederlandse Isoc-tak blij met besluit over .org [13]
Computable Internet [2] - Mon, 05/04/2020 - 11:19
Het bestuur van de Internet Society Nederland (Isoc), is blij dat .org niet verkocht wordt. Vorige
week besloot het bestuur van koepelorganisatie Icann, de internationale domeinnaambeheerder, een
streep te zetten door de verkoop van Public Interest...
Categories: Internet [3]

Verkoop .org is definitief van de baan [14]
Computable Internet [2] - Fri, 05/01/2020 - 14:56
De verkoop van Public Interest Registry (PIR), de club die .org-domeinen toewijst, aan
investeringsbedrijf Ethos Capital gaat niet door. Koepelorganisatie Icann, de internationale
domeinnaambeheerder, zet een streep door de verkoop waar 1,35 miljard dollar mee gemoeid...
Categories: Internet [3]

Deliverect haalt 16 mln op voor software online-eten [15]
Computable Internet [2] - Wed, 04/29/2020 - 11:00
Deliverect gaat de beheersoftware die online-bestelplatformen koppelt aan het kassasysteem van
restaurants, verder verbeteren. Een deel van de 16,25 miljoen euro die de Belgische startup bij zijn
tweede financieringsronde heeft opgehaald, gaat naar productontwikkeling. Een ander...
Categories: Internet [3]
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