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Nederlandse mvno Youfone komt naar België [1]
Computable Internet [2] - do, 01/21/2021 - 12:41
De Nederlandse mobile virtual network operator (mvno) Youfone gaat vanaf april 2021 zijn diensten
op de Belgische markt aanbieden via het Proximus-netwerk. Zowel mobiele oplossingen als vaste
diensten voor thuis behoren tot het aanbod.
Categorieën: Internet [3]

Bella Italia voor verhuurplatform HousingAnywhere [4]
Computable Internet [2] - ma, 01/18/2021 - 12:55
Het Rotterdamse online-vastgoedplatform HousingAnywhere voor jonge werknemers en
internationale studenten zet zijn avontuur voort in Italië. De startup heeft de woningverhuursite
Stanzazoo uit Milaan overgenomen. HousingAnywhere wil meer zijn dan alleen een boekingsplatform
voor woonruimte en...
Categorieën: Internet [3]

Website Parler vindt online weer onderdak [5]
Computable Internet [2] - ma, 01/18/2021 - 10:47
Parler heeft weer onderdak gevonden. De controversiële website van het sociale-medianetwerk
wordt voortaan online gezet door Epik, dat ook de rechtse sites Gab en Daily Stormer host. De app
van Parler is nog altijd niet terug...
Categorieën: Internet [3]

Fitbit wordt officieel onderdeel van Google [6]
Computable Internet [2] - vr, 01/15/2021 - 15:42
De Europese Commissie heeft zijn zegen gegeven voor de overname van wearable-specialist Fitbit
door Google. In de VS en Australië lopen nog procedures, waarbij de overheid de overname tegen
het licht houdt.
Categorieën: Internet [3]

Whatsapp-gebruikers wijken uit naar concurrentie [7]
Computable Internet [2] - do, 01/14/2021 - 18:29
Gebruikers stappen massaal over van Whatsapp naar alternatieven als Telegram of Signal. Dit als
gevolg van het nieuwe privacybeleid van de chatdienst waarbij gebruikers akkoord moeten gaan met
datadeling tussen Whatsapp en moederbedrijf Facebook. Overigens geldt...
Categorieën: Internet [3]

Klantenvertellen.nl in handen van Duitse Ekomi [8]
Computable Internet [2] - do, 01/14/2021 - 11:45
De Berlijnse feedbackmanagement-aanbieder Ekomi neemt het in Tilburg gevestigde
Klantenvertellen.nl over van het Amsterdamse marketingbureau Youvia. Ook Kiyoh, het
beoordelingssysteem voor webshops, maakt onderdeel uit van de overeenkomst. Het
overnamebedrag is niet bekendgemaakt.
Categorieën: Internet [3]

Tiende overname Techone binnen half jaar: Scaldis [9]
Computable Internet [2] - wo, 01/13/2021 - 22:02
www.AbitMORE.be
Copyright © 2000 - 2018 AbitMORE bvba - Alle rechten voorbehouden.

Pagina 1 van 5

Feed-aggregator
Gepubliceerd op AbitMORE.be (http://www.abitmore.be)
Techone, een dienstverlener op gebied van cloud- en telecommunicatie, heeft Scaldis ICT &
Telecom uit Venlo overgenomen. Voor de snelgroeiende it-specialist uit Rotterdam is het alweer de
tiende acquisitie in minder dan een half jaar. Onder...
Categorieën: Internet [3]

Betaalspecialist Buckaroo komt naar België [10]
Computable Internet [2] - wo, 01/13/2021 - 10:38
De Nederlandse fintech Buckaroo heeft een kantoor geopend in Brussel. Het bedrijf, dat zich richt
op online-betaalstromen, ziet België als groeimarkt voor Europese uitbreiding. Buckaroo heeft al
partnerships met Bancontact Payconiq en POM.
Categorieën: Internet [3]

Investeerder Newion trekt Duitsland in [11]
Computable Internet [2] - di, 01/12/2021 - 10:32
Newion, de Amsterdamse investeerder in software-startups en -scale-ups, heeft zijn eerste Duitse
investering gedaan. Filestage, een leverancier van beoordelingssoftware (&#39;online proofing) uit
Stuttgart, heeft 2,8 miljoen euro ontvangen in een series A-investeringsronde onder leiding van de...
Categorieën: Internet [3]

Big Tech snijdt extreemrechts van buitenwereld af [12]
Computable Internet [2] - ma, 01/11/2021 - 12:24
Parler, een alternatieve berichtendienst die grote populariteit geniet bij extreemrechts en
complotdenkers, is door Apple en Google uit hun downloadwinkels verbannen. Tegelijk kondigt
Amazon aan dat het stopt met het hosten van Parler.
Categorieën: Internet [3]

Review: Bose QuietComfort Earbuds, geweldige noise cancelling [13]
Techzine Reviews [14] - za, 01/09/2021 - 11:00
Steeds meer merken duiken op de markt van volledig draadloze bluetooth-oordopjes. Die zijn er
inmiddels in vele soorten en maten, ook met active noise cancellation. Meestal komt de
ruisonderdrukking van draadloze oordoppen echter op een tweede plaats. Bose gooit het over een
andere boeg, en richt zich met de QuietComfort Earbuds volledig op de noise […]
Categorieën: ICT [15]

KPN koopt 3 glasvezelnetwerken van Digitale Stad [16]
Computable Internet [2] - vr, 01/08/2021 - 11:06
KPN neemt drie glasvezelnetwerken van Digitale Stad over. Het betreft de glasvezelnetwerken in
het buitengebied van Westerveld (Drenthe), Lingewaard, en Berg en Dal (Gelderland). De netwerken,
die bij elkaar ongeveer 7.700 adressen omvatten, zijn open netwerken...
Categorieën: Internet [3]

Hootsuite neemt Sparkcentral over [17]
Computable Internet [2] - do, 01/07/2021 - 11:35
Het Belgische Sparkcentral, gespecialiseerd in software om online-klantencontacten te beheren,
wordt overgenomen door zijn Canadese concurrent Hootsuite. Sparkcentral, in 2012 opgericht door
Davy Kestens, kwam in zwaar weer terecht en balanceert op de rand van faillissement....
Categorieën: Internet [3]
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WeTransfer maakt werk van beursgang [18]
Computable Internet [2] - wo, 01/06/2021 - 12:02
WeTransfer bereidt een notering voor op de beurs van Amsterdam. Dat meldt Sky News. In 2018
waren er ook geruchten over een nakende beursgang van de van oorsprong Nederlandse
bestandenverstuurder.
Categorieën: Internet [3]

'Tientallen Xs4all'ers willen naar Freedom Internet' [19]
Computable Internet [2] - di, 01/05/2021 - 12:58
Tientallen Xs4all-medewerkers overwegen een overstap naar Freedom Internet te maken. In de
afgelopen maand zijn tientallen sollicitatiegesprekken gevoerd met medewerkers van Xs4all die aan
de slag willen bij de internetaanbieder in oprichting. Negen van die voormalige...
Categorieën: Internet [3]

'Tientallen Xs4all'ers willen naar Freedom Internet' [20]
Computable Internet [2] - di, 01/05/2021 - 12:58
Tientallen Xs4all-medewerkers overwegen een overstap naar Freedom Internet te maken. In de
afgelopen maand zijn tientallen sollicitatiegesprekken gevoerd met medewerkers van Xs4all die aan
de slag willen bij de internetaanbieder in oprichting. Negen van die voormalige...
Categorieën: Internet [3]

Spoelstra spreekt: Stekker eruit [21]
Computable Internet [2] - di, 01/05/2021 - 12:20
Kunnen we zonder onze boeren? Dit was een vraag die de boeren ons stelden tijdens de protesten
dit jaar. Het was volgens henzelf één van hun beste argumenten. ‘Als wij er niet zijn, wie zorgt er...
Categorieën: Internet [3]

Assange ontloopt uitlevering aan VS [22]
Computable Internet [2] - di, 01/05/2021 - 10:25
Wikileaks-oprichter Julian Assange hoeft niet aan de Verenigde Staten worden uitgeleverd, zoals dat
land gevraagd had. Dat heeft een Britse rechter beslist. De Australiër hing daar een straf van 175
jaar boven het hoofd wegens spionage.
Categorieën: Internet [3]

Nederlands Adeptiv in Belgische handen bij Springbok [23]
Computable Internet [2] - do, 12/31/2020 - 15:57
De Belgische marketinggroep Springbok neemt de Nederlandse branchegenoot Adeptiv. De partijen
ontwikkelen klantervaringen door data, technologie en creativiteit te combineren. Via de overname
ontstaat een internationale organisatie met 280 medewerkers. Dit moet bijdragen aan de
groeiambities.
Categorieën: Internet [3]

Bobex mikt op Europese groei van bouwofferte-site [24]
Computable Internet [2] - di, 12/29/2020 - 11:31
Bobex, de Belgische vergelijkingssite voor bouwoffertes, neemt zijn Franse concurrent Renowizz
over. Het is een aanzet voor groei in Europa en mogelijk Nederland, vertelt directeur Jean-Louis Van
Marcke.
Categorieën: Internet [3]
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