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Destiny neemt DSD Business Internet over
Computable Internet - Thu, 04/04/2019 - 15:57
De Belgische cloudtelecomspecialist Destiny heeft de Nederlandse zakelijke ISP DSD Business
Internet overgenomen. Met de acquisitie wil Destiny zijn positie op de Nederlandse markt verder
uitbouwen.
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Cloud collaboration vereist extra dienstverlening
Computable Internet - Thu, 04/04/2019 - 15:28
Steeds meer bedrijven werken in de cloud. Ze hebben hun traditionele Office-applicaties vervangen
door Office 365 of Google’s G Suite en krijgen daarmee dezelfde functionaliteit, maar dan uit de
cloud. Dit verlost ze ogenschijnlijk van veel...
Categories: Internet

Werkt IoT cyberaanvallen in de hand?
Computable Internet - Wed, 04/03/2019 - 11:19
Internet of things (IoT) is gevuld met nieuwe apparaten die ons leven beter, efficiënter en
intuïtiever zouden maken. De populairste IoT-apparaten zijn vooral gericht op domotica, zoals
verlichting en thermostaten. Het klinkt leuk, al die IoT-apparaten...
Categories: Internet

Proximus verdient meest aan mobiele data
Computable Internet - Mon, 04/01/2019 - 16:35
Van alle telecomoperatoren ter wereld, is er geen die zoveel omzet haalt uit mobiele data als het
Belgische Proximus. Orange staat op nummer drie en Telenet/Base op tien. Dat blijkt uit een studie
van het Zweedse...
Categories: Internet

Tie Kinetix en To-Increase samen in Dynamics
Computable Internet - Thu, 03/28/2019 - 12:43
De integratie tussen het Flow-platform en Microsoft Dynamics-erp maakt het voor bedrijven
mogelijk om edi-berichten en andere berichten uit te wisselen. Elektronisch zakendoen volgens de
laatste internationale standaarden houdt in dat organisaties in staat zijn om...
Categories: Internet

Nieuwe Europese auteursrechtenwet is goedgekeurd
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Computable Internet - Wed, 03/27/2019 - 12:09
Het Europees Parlement heeft een nieuwe reeks wetten goedgekeurd die het auteursrecht stevig
op de schop nemen. Op de nieuwe regels kwam een storm van kritiek van vooral grote
internetbedrijven.
Categories: Internet

Single cloud in a multi-cloudwereld
Computable Internet - Wed, 03/27/2019 - 10:47
Met de strategische keuze te gaan voor Amazon Web Services, Google en/of Azure kiezen
organisaties vaak voor een multi-cloudstrategie. Maar is een multi-cloudstrategie wel altijd de meest
voor de hand liggende keuze, of is er sprake...
Categories: Internet

Analoge boeken laten signeren nu ook online
Computable Internet - Tue, 03/26/2019 - 10:38
Boekhandel Paagman heeft de mogelijkheid toegevoegd om bij een online-bestelling het boek in
kwestie te laten signeren. Dat zal sommige auteurs een extra lamme hand opleveren. Maar hoe zit
het met die digitale dan? Hoe maken...
Categories: Internet

Nepvideo’s bestrijden met eigen middelen
Computable Internet - Mon, 03/25/2019 - 10:52
Hoe ontdek je of een video nep is? Door gebruik te maken van diezelfde kunstmatige intelligentie
die ze produceerde. Dat is precies het doel van een spin-off van de Universiteit van Amsterdam,
3Duniversum. Doel: herkennen van...
Categories: Internet

Review: Foscam FI9912P Security Camera
Techzine Reviews - Sat, 03/23/2019 - 10:30
De laatste jaren doen installateurs van security camera’s goede zaken in Nederland. De aanleg van
een goed werkend camerasysteem blijkt echter prijzig. Techzine onderzoekt of je zelf ook een
effectief camerasysteem kunt aanleggen en benadert hiervoor de importeur van Foscam. De
camera’s van Foscam lijken op papier een prima keuze, maar hoe presteren deze in […]
Categories: ICT

Dept pleegt eerste overname in VS: Rocket Insights
Computable Internet - Thu, 03/21/2019 - 16:55
Het internetontwerpnetwerk Dept heeft zijn eerste Amerikaanse overname gedaan: Rocket Insights.
Dit bedrijf met kantoren in Boston en uit New York ontwikkelt webproducten en apps, onder andere
voor Fox. Bij Rocket Insights werken zo&#39;n honderd man....
Categories: Internet

Accenture koopt Amsterdamse e-marketeer Storm Digital
Computable Internet - Thu, 03/21/2019 - 11:37
Ict-dienstverlener Accenture neemt Storm Digital over. Dat bureau voor digitale marketing uit
Amsterdam wordt onderdeel van de divisie Accenture Interactive Programmatic Services. Eind 2018
kocht het Amerikaanse ict-concern ook al Adaptly, een digitaal mediabureau uit New...
Categories: Internet
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Weer miljardenboete voor Google
Computable Internet - Wed, 03/20/2019 - 16:22
De Europese Commissie legt Google voor de derde maal in nog geen twee jaar tijd een
miljardenboete op. De internetreus misbruikte andermaal zijn machtspositie en moet nu 1,49 miljard
euro overmaken.
Categories: Internet

LG 32UL950 review: heel specifieke Thunderbolt 3-monitor
Techzine Reviews - Wed, 03/20/2019 - 08:35
Een 32 inch 4K-monitor die HDR ondersteunt en Thunderbolt 3 aan boord heeft, is heel zeldzaam.
LG levert met de 32UL950 een monitor af voor een heel specifieke niche. Het bevat alles wat we
willen, maar tegelijk is er toch plaats voor een klein beetje hoofdpijn. Van zodra je de LG 32UL950
(1.299 euro) voor […]
Categories: ICT

ACM onderzoekt klachten over glasvezel KPN
Computable Internet - Tue, 03/19/2019 - 11:27
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) start een onderzoek naar de concurrentie op de
glasvezelmarkt. Partijen als T-Mobile en branche-organisatie NLconnect klagen dat KPN met name in
het buitengebied de concurrentie verstoort. Het bedrijf kiest alleen...
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Review: Philips Brilliance B-line 241B IPS-Monitor
Techzine Reviews - Sat, 03/16/2019 - 10:30
Techzine ontving een zeer gunstig geprijsde 24-inch IPS monitor op de redactie, de Philips Brilliance
241B. Wij vinden het altijd fijn als we weer eens een product van Nederlandse bodem onder ogen
krijgen. Maar hoeveel monitor mogen we anno 2019 verwachten voor nog geen 160 euro? Begin
2019 pronkt er weer eens een monitor met […]
Categories: ICT

Motorola maakt 5G-mod beschikbaar in de VS
Computable Internet - Fri, 03/15/2019 - 11:30
Telefoonfabrikant Motorola heeft in de Verenigde Staten een 5G-module beschikbaar gesteld voor
enkele van haar smartphonemodellen. Daarmee kunnen die verbinding maken met het 5G-netwerk
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