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Facebook koopt crm-startup Kustomer [1]
Computable Internet [2] - Tue, 12/01/2020 - 11:29
Facebook neemt Kustomer over, een crm-softwareleverancier uit New York die bedrijven helpt de
conversaties met zakelijke klanten in goede banen te leiden. Berichten van klanten die via
verschillende platformen chatten of mailen, worden op één dashboard...
Categories: Internet [3]

Review: Microsoft Surface Laptop Go, luxe laptop voor onderweg [4]
Techzine Reviews [5] - Sat, 11/28/2020 - 11:00
Voor het eerst brengt Microsoft dit najaar in de Surface-lijn een betaalbare laptop uit. De Surface
Laptop Go heeft niet de krachtige specificaties van zijn grotere broers, maar moet desondanks een
erg goede gebruikservaring bieden voor weinig geld. In deze review zoeken we uit of dat lukt.
Microsoft bracht al eerder tablets uit in de […]
Categories: ICT [6]

Google breidt datacenter in Saint-Ghislain uit [7]
Computable Internet [2] - Thu, 11/26/2020 - 11:34
Google gaat zijn Belgisch datacenter in Saint-Ghislain uitbreiden. Dat meldt De Tijd. De vier
bestaande datacenters op de site krijgen gezelschap van een vijfde, bedoeld om het groeiende
internetverkeer op te vangen.
Categories: Internet [3]

Dept verstevigt basis in VS met aankoop Basic [8]
Computable Internet [2] - Wed, 11/25/2020 - 18:20
Dept, het bureau voor internet- en digitale-marketingtoepassingen, heeft zijn Amerikaanse
uitvalsbasis versterkt met de overname van Basic. Bij dit digitaal agentschap uit San Diego werken
honderdtwintig man.
Categories: Internet [3]

Review: Apple iPhone 12 Pro, super toestel is niet zo ‘pro’ [9]
Techzine Reviews [5] - Sat, 11/21/2020 - 11:00
Zoals ieder jaar brengt Apple naast de gewone iPhones ook een Pro-model uit. De Apple iPhone 12
Pro is zonder twijfel een indrukwekkende smartphone en naast de grotere Pro Max de beste telefoon
die Apple ooit gemaakt heeft. Of het duurdere Pro-model ook echt beter is voor professionals, valt
echter te bezien. Techzine zoekt het […]
Categories: ICT [6]

Descartes neemt last mile-expert ShipTrack over [10]
Computable Internet [2] - Thu, 11/19/2020 - 14:32
Het van oorsprong Canadese Descartes, dat software maakt voor de supply chain en logistiek,
neemt het eveneens Canadese ShipTrack over, leverancier in zogeheten final mile-oplossingen voor
de e-commercesector. Descartes betaalt ruimt 21 miljoen euro voor het...
Categories: Internet [3]

Connectiviteitsmakelaar GNX trekt investeerders aan [11]
Computable Internet [2] - Thu, 11/19/2020 - 12:55
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De Amsterdamse carrier-neutrale netwerkdienstverlener GNX wil internationaal groeien. Daarvoor
heeft het voor een onbekend bedrag twee investeerders aangetrokken: Sjoerd Rietberg en Jan
Willem Meijer. Centraal in de expansieplannen staat het connectiviteitsplatform Lara.
Categories: Internet [3]

Eurofiber focust op Frankrijk met aankoop Lumos [12]
Computable Internet [2] - Wed, 11/18/2020 - 13:22
Eurofiber neemt het Franse glasvezelnetwerkbedrijf Lumos over. Met de aankoop versnelt de
infrastructuurleverancier zijn Franse groeistrategie. De ambitie is om in 2025 in minimaal 25 Franse
steden een netwerk aan te bieden.
Categories: Internet [3]

Mastercard en Visa omarmen digitale wallet Google Pay [13]
Computable Internet [2] - Wed, 11/18/2020 - 12:36
Mastercard breidt samen met zijn partners Google Pay verder uit in Europa. In Nederland stelt Bunq
als eerste bank de nieuwe service beschikbaar; binnenkort volgen internetbanken als N26 en
Revolut. Ook klanten van creditcardconcurrent Visa kunnen...
Categories: Internet [3]

Gebruik van containers wordt mainstream [14]
Computable Internet [2] - Tue, 11/17/2020 - 18:58
De groei in het gebruik van cloud native tools en technologie zet zich dit jaar verder voort. De
pandemie zorgt daarbij voor extra vraag. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Cloud Native Computing
Foundation (CNCF)...
Categories: Internet [3]

Mastercard lanceert met Bunq Google Pay [15]
Computable Internet [2] - Tue, 11/17/2020 - 16:47
Mastercard breidt samen met zijn partners Google Pay verder uit in Europa. In Nederland stelt Bunq
als eerste bank de nieuwe service beschikbaar. Ook klanten van internetbanken als N26 en Revolut
kunnen binnenkort gebruikmaken van de...
Categories: Internet [3]

Privacy-soldaat Schrems botst met Apple [16]
Computable Internet [2] - Tue, 11/17/2020 - 14:17
Apple bestrijdt ten stelligste de klacht dat zijn online tracking tool de Europese privacywetgeving
schendt. Het techbedrijf noemt de aantijgingen die de Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems
heeft geuit bij de waakhonden van Duitsland en Spanje &#39;feitelijk...
Categories: Internet [3]

Newion steekt twee miljoen in Objective Platform [17]
Computable Internet [2] - Mon, 11/16/2020 - 12:22
Objective Platform heeft een financiering van twee miljoen euro ontvangen in een
investeringsronde onder leiding van Newion. Het bedrijf uit Amsterdam levert software om
marketingresultaten te meten en te verbeteren. Met het kapitaal wil Objective Platform...
Categories: Internet [3]

Misdrijfslachtoffers krijgen online-dashboard [18]
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Computable Internet [2] - Mon, 11/16/2020 - 11:27
Vanaf het moment dat slachtoffers van een misdrijf aangifte doen bij de politie ontvangen zij van
tal van organisaties informatie over de voortgang van hun zaak. Al die informatie van politie,
Openbaar Ministerie (OM), Slachtofferhulp Nederland,...
Categories: Internet [3]

Review: Google Pixel 5 – stevig, degelijk, veilig [19]
Techzine Reviews [5] - Sat, 11/14/2020 - 11:00
Google slaat met de Pixel 5 een nieuwe weg in voor zijn Pixel-lijn: het toestel heeft een
conventioneel ontwerp, geen rare fratsen en een lagere prijs. Tegelijk blijven de traditionele
pluspunten behouden. Dat maakt deze Pixel 5 een uitstekende allrounder. In deze review lees je
daar alles over. De Pixel 4 en Pixel 4 XL […]
Categories: ICT [6]

Britten hengelen softwarevergelijker binnen [20]
Computable Internet [2] - Thu, 11/12/2020 - 18:35
De Britse leadgenerator MVF heeft AppWiki.nl overgenomen. Dit is een Nederlandse
vergelijkingssite voor bedrijfssoftware. MVF wil de vergelijkingsengine gebruiken om ook in andere
landen soortgelijke websites op te zetten.
Categories: Internet [3]

BOM investeert in advertentietool Adchieve [21]
Computable Internet [2] - Wed, 11/11/2020 - 17:34
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) investeert een niet nader genoemd bedrag in
Adchieve. Dat bedrijf, met vestigingen in Den Bosch en Rotterdam, levert een tool waarmee
marketeers online adverteren op websites als Google kunnen automatiseren en...
Categories: Internet [3]

Interface Groep haalt Online Talent Manager binnen [22]
Computable Internet [2] - Wed, 11/11/2020 - 13:02
Investeerder Interface Groep uit Doorn heeft Online Talent Manager overgenomen. Dit bedrijf uit
Breda biedt sinds 2002 online-assessments voor talentbeheer.
Categories: Internet [3]

Bedrijf van Tim Berners-Lee stelt eerste product voor [23]
Computable Internet [2] - Mon, 11/09/2020 - 16:17
Inrupt, het bedrijf dat de Britse computerwetenschapper Tim Berners-Lee twee jaar geleden mee
oprichtte, heeft zijn eerste product op de markt gebracht. ESS is een enterprise-versie van Solid
Server, het privacyproject waar Berners-Lee al een jaar...
Categories: Internet [3]

Review: Huawei MateBook X Pro 2020, MacBook voor Windows-liefhebbers [24]
Techzine Reviews [5] - Sat, 11/07/2020 - 11:00
Huawei heeft het in de smartphonemarkt erg moeilijk op het moment, maar timmert met zijn
laptops flink aan de weg. De Huawei MateBook X Pro is het beste model dat Huawei op het moment
te bieden heeft. Erg origineel is deze Windows-laptop niet; erg aantrekkelijk juist wel. In deze review
lees je er alles over. […]
Categories: ICT [6]
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