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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
van Verizon.
Categories: Internet

Was Facebooks downtime te voorkomen?
Computable Internet - Fri, 03/15/2019 - 10:34
Woensdag waren Facebook, Instagram én Whatsapp down. Die tweede heeft voor veel
volwassenen boven een bepaalde leeftijd misschien weinig om het lijf, de eerste en de laatste zijn in
Nederland immens populair. Voor de concentratie op...
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KPN: ‘Vertrouwen is sleutel naar veiligheid’
Computable Internet - Thu, 03/14/2019 - 18:55
Kijkt KPN uit over het dreigingslandschap, dan ziet zij een verschuiving van de individuele hacker
naar geavanceerde hackersgroepen en statelijke actoren. Daarnaast legt de explosieve groei van
slimme apparaten nieuwe kwetsbaarheden in onze leefomgeving bloot.
Categories: Internet

Belgische Intracto neemt Nederlands Ezcompany over
Computable Internet - Thu, 03/14/2019 - 18:50
Nadat het Belgische digitale bureau Intracto eerder Have A Nice Day en Blue Web Solutions onder
de vleugels nam, neemt het nu ook Ezcompany over. Zo ontstaat meteen de grootste Drupalspecialist in de Benelux. In Nederland...
Categories: Internet

Nederland kent haar eerste GDE voor Google Assistant
Computable Internet - Thu, 03/14/2019 - 15:50
Zijn er wereldwijd honderden Google Developer Experts (GDE&#39;s), dunner gezaaid is de GDE
voor Google Assistant. Nederland telt er sinds kort één in de aanwezigheid van Eliza Camber (27),
actief als softwareontwikkelaar en Google Voice-expert bij...
Categories: Internet

ACM bundelt appstore-klachten Apple en Google
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Computable Internet - Thu, 03/14/2019 - 12:50
De ACM (Autoriteit Consument en Markt) roept partijen op om klachten te melden over appstores.
Die klachten over online marktplaatsen voor apps worden door de toezichthouder meegenomen in
een marktstudie naar onder andere de Play Store...
Categories: Internet

Geconvergeerd FTTH- en 5G-netwerk bespaart geld
Computable Internet - Wed, 03/13/2019 - 19:09
Telecomoperatoren die de bouw van hun FTT-5G-netwerk afstemmen op de uitrol van een FTTHnetwerk kunnen zo stevig geld besparen. Dat zegt ten minste de FTTH Council in een nieuw
onderzoek. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens de...
Categories: Internet

Glasvezelsector schreeuwt om kapitaal
Computable Internet - Wed, 03/13/2019 - 17:59
De grote vraag in de glasvezelwereld is waar het kapitaal vandaan moet komen voor de torenhoge
investeringen in de netwerken. Een belangrijke rol wordt toegedicht aan pensioenfondsen en andere
institutionele beleggers die op de zeer lange...
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Terug naar de vierde revolutie
Computable Internet - Wed, 03/13/2019 - 12:10
Afgelopen maand verbleef ik in de Filipijnen. Alsof de tijd er stilstaat: riolering kennen ze niet,
huisnummers vinden ze overbodig en de post niet je vast aan het hek van het erf. Wonderlijk te zien
hoe...
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Europese digitaks is (voorlopig) begraven
Computable Internet - Wed, 03/13/2019 - 10:23
Internetreuzen als Google en Facebook moeten voorlopig geen bijkomende Europese belastingen
meer vrezen. De zogenaamde digitaks is tijdens de maandelijkse vergadering van de Europese
ministers van Financiën definitief afgevoerd. Omdat enkele landen dwarslagen, was geen
(vereiste)...
Categories: Internet
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F5 Networks lijft Amerikaanse NGINX in
Computable Internet - Tue, 03/12/2019 - 19:01
F5 Networks uit Seattle neemt het eveneens Amerikaanse Nginx in. Die laatste is vooral bekend
van zijn open source webserver-oplossing. F5 betaalt zo’n 670 miljoen dollar voor het bedrijf uit San
Francisco.
Categories: Internet

Samsung Galaxy S10+ review: compromisloze blauwdruk
Techzine Reviews - Sat, 03/09/2019 - 10:07
Zoals elk jaar presenteert Samsung een nieuw Galaxy S-toestel. Vorig jaar waren we beperkt onder
de indruk, een gevoel dat we nu opnieuw hebben. Kan ook niet anders, de grote revoluties binnen
smartphoneland zijn al een tijdje voorbij. Dus blijft er nog maar één vraag over: is de Samsung
Galaxy S10+ nu het allerbeste wat […]
Categories: ICT

EZ schuift vrije routerkeuze door naar ACM
Computable Internet - Thu, 03/07/2019 - 12:46
Het ministerie van Economische Zaken neemt geen besluit over een langlopende kwestie rondom
de vrije keuze van routers bij het afsluiten van een internetabonnement. De vraag waar het netwerk
van een afnemer begint en het netwerk...
Categories: Internet

Nederlands Usabilla voor 80 miljoen naar SurveyMonkey
Computable Internet - Wed, 03/06/2019 - 18:43
Het Amerikaanse SurveyMonkey neemt Usabilla over. Dit is een Amsterdamse leverancier van
software om feedback van klanten te verzamelen en te analyseren. Bij Usabilla werken ruim 130
man in kantoren in Europa, de Verenigde Staten en...
Categories: Internet

Google stelt onderbetaalde werknemers bij
Computable Internet - Wed, 03/06/2019 - 09:45
Uit een interne analyse van Google bleek dat een groep van 10.677 software-engineers
onderbetaald werden voor het werk dat ze deden in vergelijking tot hun gelijken, een aantal dat een
stuk hoger lag dan in 2017...
Categories: Internet

‘OGT is volledig open, maar wel veilig’
Computable Internet - Mon, 03/04/2019 - 12:58
Docenten, leerlingen en medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg (OGT) kunnen overal en altijd bij
voor hen relevante data. ‘OGT is volledig open, maar wel veilig’, zegt hoofd operationele services
Hans Hermans daarover. Hieraan ligt al jaren een...
Categories: Internet

Frankrijk wil eigen Google-taks invoeren
Computable Internet - Mon, 03/04/2019 - 12:28
Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, bereidt een speciale ‘Google’-belasting voor.
Onder de maatregel zouden grote technologiebedrijven in Frankrijk drie procent bijkomende
belasting moeten betalen op hun omzet. De maatregel zou zo’n half miljard...
www.AbitMORE.be
Copyright © 2000 - 2018 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Page 3 of 4

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

Pages
« first
‹ previous
1
2
3
4
5
6
next ›
last »

Source URL: http://www.abitmore.be/en/aggregator?page=4

www.AbitMORE.be
Copyright © 2000 - 2018 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Page 4 of 4

