Feed aggregator
Published on AbitMORE.be (http://www.abitmore.be)

Feed aggregator
Nokia tikt af op 37 5G-contracten
Computable Internet - Wed, 05/22/2019 - 11:05
De Finse telecomleverancier Nokia heeft 37 contracten afgesloten met telecomproviders om 5Gapparatuur te leveren. Dat heeft ceo Rajeev Suri gezegd naar aanleiding van de algemene
aandeelhoudersvergadering van het bedrijf.
Categories: Internet

CBp schrapt miljoenenboete KPN
Computable Internet - Tue, 05/21/2019 - 18:49
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt vandaag in hoger beroep de boete van
twee miljoen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2015 aan KPN oplegde. Deze uitspraak is
definitief, het CBb...
Categories: Internet

Kabinet vreest dominantie digitale platformen
Computable Internet - Tue, 05/21/2019 - 11:29
Het kabinet maakt zich zorgen over de marktpositie van digitale platformen zoals Apple, Facebook
en Google. Er is een gebrek aan concurrentie, de markttoegang voor kleinere en startende
ondernemers wordt beperkt en bovendien hebben consumenten en...
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Het kabinet maakt zich zorgen over de marktpositie van digitale platformen zoals Apple, Facebook
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ondernemers wordt beperkt en bovendien hebben consumenten en...
Categories: Internet

Digital twins leven korter dan gedacht
Computable Internet - Fri, 05/17/2019 - 12:54
Digital twins zijn digitale kopieën van alledaagse voorwerpen die verbonden zijn met internet. Ze
zijn populair in verhalen over persoonlijke internetassistenten, slimme steden, logistieke processen
en in de wereld van duurzame energie. Toepassingen vind je op...
Categories: Internet

Mozilla schakelt TLS 1.0 en 1.1 in oktober uit
Computable Internet - Fri, 05/17/2019 - 10:59
Mozilla zal de ondersteuning voor transport layer security (TLS) 1.0 en 1.1 in een testversie van
Firefox uitschakelen in oktober van dit jaar. Volledig terecht ook, aangezien nog maar achtduizend
van de miljoen geteste sites dit...
Categories: Internet

Facebook opbreken, WhatsApp 'gehacked', en nu?
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Computable Internet - Thu, 05/16/2019 - 10:44
Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat &#39;steeds meer Democraten een splitsing van
Facebook&#39; wel zien zitten. Gooi daar nog het sausje van de recente WhatsApp-bug overheen en
je hebt de poppen aan het dansen. Opbreken...
Categories: Internet

Wibo Pollmann is nieuwe directeur Finalist
Computable Internet - Tue, 05/14/2019 - 10:51
Wibo Pollmann is de nieuwe algemeen directeur van Finalist. Hij gaat bij de Rotterdamse ictdienstverlener leiding geven aan de groeiambities op het gebied van internetsoftwaretechnologie en
it-diensten binnen de zorg, onderwijs en financiën. Pollmann was eerder...
Categories: Internet

Is BGP rijp voor vervanging?
Computable Internet - Mon, 05/13/2019 - 12:29
‘Onder de motorkap’ van internet wordt het border gateway protocol (BGP) gebruikt voor
uitwisseling van routeringsinformatie tussen netwerken. In de loop der jaren is er het nodige aan het
protocol verbeterd, maar een van de basisprincipes...
Categories: Internet

Combell aast op fusie of overname concurrent TransIP
Computable Internet - Fri, 05/10/2019 - 16:52
De Belgische hostingspecialist Combell heeft plannen om met zijn Nederlandse concurrent TransIP
te fuseren. Dat zegt directeur Jonas Dhaenens. Uit een mededeling van de Nederlandse Autoriteit
Consument & Markt blijkt echter dat het om een overname...
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Combell wil fusie met Nederlandse concurrent TransIP
Computable Internet - Fri, 05/10/2019 - 16:52
De Belgische hostingspecialist Combell heeft plannen om met zijn Nederlandse concurrent TransIP
te fuseren. Dat blijkt uit een mededeling van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt.
Categories: Internet

Spoelstra spreekt: Echt nep
Computable Internet - Wed, 05/08/2019 - 10:30
Facebook is weer druk bezig allemaal profielen te verwijderen. Vorige week werden al een aantal
extreem rechtse mensen van Facebook geweerd en deze week werden twee Russische netwerken
verwijderd. De accounts werden overigens niet verwijderd vanwege...
Categories: Internet

An Advanced Digital Trade Agenda for a Changing Digital Economy
BSA TechPost - Tue, 05/07/2019 - 17:27
BSA’s 2019 digital trade agenda outlines policy priorities critical to powering digital trade in a
changing global economy. Smart, forward-looking digital trade rules, including the ability to transfer
data across borders, are critical to economic growth and innovation across all sectors. The 2019
agenda broadly addresses trade barriers, privacy and security, and innovation – focusing … Read
More >>
Categories: ICT
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Aanleg ftth-netwerk in Den Haag in juni van start
Computable Internet - Tue, 05/07/2019 - 12:55
VolkerWessels Telecom heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Den
Haag voor de uitrol van fiber to the home (ftth)-netwerken in de Hofstad. In dat kader heeft het
bedrijf een consortium met T-Mobile en Primevest Capital...
Categories: Internet

Lezers lezen: Een spijtoptant van sociale media
Computable Internet - Mon, 05/06/2019 - 11:57
Ben jij een kat of een hond? Handig om te weten, want deze categorisering maakt meteen helder of
je in staat bent te doen waartoe techfilosoof, musicus en computerwetenschapper Jaron Lanier je
oproept. Hij schreef het...
Categories: Internet

Surface Pro 6 review: Microsoft doet koppig verder
Techzine Reviews - Sat, 05/04/2019 - 11:29
De Surface Pro is alweer aan zijn zesde generatie toe. De 2-in-1 van Microsoft zette al vanaf het
begin een maatstaf neer. Is er na zoveel iteraties nog ruimte voor verbetering? Toch wel. Microsoft
blijft hardleers als het op aansluitingen aankomt. De belangrijkste vernieuwing bij de zesde
generatie Surface Pro zit aan de buitenkant. […]
Categories: ICT

Consumentenbond geschokt over privacy hulpwebsites
Computable Internet - Thu, 05/02/2019 - 12:34
Websites met informatie over gevoelige onderwerpen, zoals ziekte, geloof of geaardheid, lappen de
privacywet massaal aan hun laars. Veel sites plaatsen zonder toestemming cookies van
advertentienetwerken, waardoor die zeer persoonlijke informatie over de bezoekers in handen...
Categories: Internet

Spoelstra spreekt: Boot gemist
Computable Internet - Wed, 05/01/2019 - 12:05
Mijn dochter moest voor haar werkstuk over Napoleon verplicht minimaal een boek uit de
bibliotheek gebruiken. In de bibliotheek was slechts één dun boekje voor kinderen over Napoleon te
krijgen. Waarop de bibliothecaresse zei: &#39;Maar op...
Categories: Internet

A New Framework for Software Security
BSA TechPost - Tue, 04/30/2019 - 22:01
Today, BSA | The Software Alliance launched the BSA Framework for Secure Software. This first-ofits-kind tool will enable the software industry, its customers, and policymakers to describe, assess,
and encourage security throughout the software lifecycle in a specific, meaningful way. Softwarebased cyber threats are on the rise – the Ponemon Institute reported that 77% of … Read More >>
Categories: ICT

Review OnePlus 6T – zeer strakke toptelefoon
Techzine Reviews - Sat, 04/27/2019 - 09:35
In oktober 2018 werd de OnePlus 6T onthuld, het nieuwe toptoestel van het Chinese bedrijf
OnePlus. Net als zijn voorgangers, beschikt ook dit toestel over een goede batterij, een sterke
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processor en flink wat high-end specificaties. Maar haalt dit toestel de steeds hoger liggende lat? In
de loop van 2013 was daar ineens OnePlus. Het […]
Categories: ICT
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