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Cloudflare stopt ondersteuning 8chan, goede zaak?
Computable Internet - Tue, 08/06/2019 - 09:25
Het open en vrije internet, dat idee van dertig jaar geleden, lijkt niet heel erg meer te voldoen. Alles
lijkt alleen nog maar uit rotzooi te bestaan en iedereen lijkt schuldig. Het extreemrechtse
internetforum 8chan is...
Categories: Internet

Review: Polycom Studio – universele videoconferentie-oplossing
Techzine Reviews - Mon, 08/05/2019 - 13:02
Met de Polycom Studio kan je de meeste vergaderruimtes van een universele videoconferentieoplossing voorzien. Met universeel bedoelen we in dit geval dat de Polycom Studio met iedere
videoconferentie-applicatie overweg kan. Polycom en Plantronics zijn gefuseerd en het nieuwe
bedrijf draagt sinds enige tijd de naam Poly. Voordat deze nieuwe naam werd gepresenteerd, is nog
net […]
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ING-keurmerk voor wifi en 5G in gebouwen
Computable Internet - Mon, 08/05/2019 - 12:57
De vastgoedfinancieringstak van ING, ING Real Estate Finance, biedt vanaf november een keurmerk
aan voor de ontvangst van mobiele telefonie en internetverbindingen in gebouwen.
Gebouweigenaren kunnen het bereik van wifi-netwerken en mobiele telefonie testen. Ook kan...
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XS4all zet zwaar geschut in na ‘wanbeleid’ KPN
Computable Internet - Fri, 08/02/2019 - 13:03
De ondernemingsraad (or) van XS4all verwijt moederbedrijf KPN wanbeleid en waardevernietiging.
Volgens de or van XS4all heeft KPN aangestuurd op een onrealistisch rendement en winst van het
dochterbedrijf. Er wordt een procedure gestart om het bestuur...
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Apple en Google luisteren niet meer mee
Computable Internet - Fri, 08/02/2019 - 12:07
Zowel Apple als Google stoppen (voorlopig) met het beluisteren van gesprekken die werden
opgenomen via hun stemassistenten Siri en Google Assistent. De gesprekken werden
getranscribeerd door onderaannemers.
Categories: Internet

Nep pc-opschoners duperen 1,5 miljoen gebruikers
Computable Internet - Mon, 07/29/2019 - 11:50
Het aantal slachtoffers van valse zogeheten ‘hoax system cleaners’ is in het afgelopen jaar
verdubbeld. Het gaat om frauduleuze programma’s die tegen betaling vermeende
computerproblemen direct kunnen verhelpen. In de eerste helft van dit jaar zijn...
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Leaseweb voltooit netwerkupgrade naar 100 Gbps
Computable Internet - Fri, 07/26/2019 - 12:00
Hostingprovider Leaseweb heeft een grote netwerkupgrade afgerond. Het Amsterdamse datacenter
AMS-01 van het bedrijf kan daardoor hosting van clouddiensten aanbieden met een snelheid van 100
Gbps. Daarmee voldoet de leverancier aan de vraag van klanten die...
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Yext opent Benelux-kantoor in Amsterdam
Computable Internet - Thu, 07/25/2019 - 10:42
Yext, aanbieder van een platform voor geverifieerde zoekresultaten, mikt zijn pijlen op de Benelux
en Nordics-landen. Het Amerikaanse bedrijf opent een regionaal hoofdkantoor in Amsterdam en stelt
Jeroen Blaas (44) aan als vice president voor deze...
Categories: Internet

Eén op zes .be-domeinen in Nederlandse handen
Computable Internet - Tue, 07/23/2019 - 12:54
Bijna 18 procent, of ruim 1 op 6, van alle .be-domeinnamen is in handen van Nederlandse bedrijven
of particulieren. Belgen zelf registreerden intussen zowat 69 procent van alle .be-domeinnamen.
Categories: Internet

‘Google schikt wifi-spionage Streetview-auto’s'
Computable Internet - Mon, 07/22/2019 - 12:59
Internetgigant Google wil voor dertien miljoen dollar een rechtszaak over wifi-spionage via
Streetview-auto’s schikken. Het gaat om een zaak uit 2010 waarbij de Streetview-auto’s naast 360
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gradenbeelden van de omgeving ook allerlei data van wifi-gebruikers verzamelden.
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Lezers lezen: Leef als een digitale minimalist
Computable Internet - Mon, 07/22/2019 - 12:30
Er waait een reflectieve wind door de techindustrie. Menig deskundige schetst nu ook de nadelen
van de it-revolutie. Zo ook computerwetenschapper Cal Newport. Hij vindt dat we pas op de plaats
dienen te maken en niet...
Categories: Internet

SIDN Labs zet digitale klokken gelijk
Computable Internet - Thu, 07/18/2019 - 11:49
SIDN Labs, het researchteam van Stichting Internet Domeimregistratie Nederland, heeft een
nieuwe dienst geïntroduceerd, TimeNL. Met deze network time protocol (ntp) dienst kunnen
apparaten op het internet hun tijd synchroniseren. Het research- en developmentteam van SIDN...
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Spoelstra spreekt: Gevangenisstraf
Computable Internet - Wed, 07/17/2019 - 11:30
Facebook heeft voor vijf miljard dollar geschikt met beurswaakhond FTC. Ze moeten deze boete
onder meer betalen voor het lekken van grote hoeveelheid gegevens aan campagnebureau
Cambridge Analytica die deze informatie onder meer gebruikte voor de...
Categories: Internet

Waarom techsector oudere generaties moet helpen
Computable Internet - Tue, 07/16/2019 - 11:37
Als er wat is met je auto of je boiler, dan zoek je hulp bij een garagemonteur en loodgieter. Dat
geldt niet voor problemen met de computer. De meeste 55-plussers doen een beroep op hun
kinderen....
Categories: Internet

De (nog altijd) grote belofte van e-learning
Computable Internet - Fri, 07/12/2019 - 14:23
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Het is even geleden dat de term e-learning zijn intrede deed. Met name door de opkomst van
internet heeft iedereen toegang tot leermiddelen op elk moment en op elke plaats naar keuze. Toch
is het niet...
Categories: Internet
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