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HP ZBook Studio G5 review: monster voor een minderheid
Techzine Reviews - zo, 06/16/2019 - 11:50
Een chassis met opvallend scherpe hoeken herbergt hardware die voor al even scherpe prestaties
zorgt. Met de nieuwste ZBook Studio voorziet HP een stoer uitziende en op papier erg capabele
mobiele workstation. Krijg je waar voor je geld? De HP ZBook Studio valt op. Design is doorgaans niet
het eerste aandachtspunt bij een krachtige mobiele […]
Categorieën: ICT

Nieuw logo van Firefox herkenbaar genoeg?
Computable Internet - vr, 06/14/2019 - 10:46
Firefox heeft weer een wijziging van zijn logo doorgevoerd, eentje die voor het gevoel
&#39;steviger&#39; lijkt. De vos is eigenlijk niet meer herkenbaar in een van de logo-stijlboeken. Is
Firefox nu niet te generiek?
Categorieën: Internet

Grote privacyschending dreigt door FATF-akkoord
Computable Internet - do, 06/13/2019 - 12:18
Wie leest een verslag aan de Tweede Kamer waar minister Hoekstra volgende week over stemt, dat
begint over ‘de FATF die de FATF-standaarden aangepast heeft om te verduidelijken hoe deze
moeten worden toegepast in verband met...
Categorieën: Internet

AVG in de prullenbak?
Computable Internet - do, 06/13/2019 - 10:48
Met de AVG heeft de Europese Unie zijn macht laten zien. Over de hele wereld besloten bedrijven
eieren voor hun geld te kiezen en in te zetten op privacy. Maar met de mogelijke goedkeuring van
een...
Categorieën: Internet

Computable nomineert 10 digital- en e-commercespelers
Computable Internet - wo, 06/12/2019 - 12:58
Ict-vakblad Computable heeft tien digital- en e-commerceleveranciers genomineerd voor de
Computable Awards 2019. Het gaat om Code d&#39;Azur, Expivi, Intershop, Mansystems, Mirabeau,
Riff, Sana Commerce, Snakeware, Unit4 en Unless. De winnaar maken we bekend tijdens een...
Categorieën: Internet

Keijzer wil minimaal drie 5G-leveranciers
Computable Internet - wo, 06/12/2019 - 11:19
Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, wil eisen stellen aan het
marktaandeel van telcoleveranciers bij de komende 5G-veilingen. Zo mag één partij maximaal
veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties beschikken. Dit komt er...
Categorieën: Internet
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Xs4all: klantenservice onder een noemer
Computable Internet - wo, 06/12/2019 - 10:59
Als het aan KPN ligt, wordt Xs4all gewoon met KPN geïntegreerd. Hop, weg met de populaire
merknaam, al moet de ondernemingsraad het er nog wel mee eens zijn. Het is natuurlijk een soap
die al een...
Categorieën: Internet

Synology DS1019+ review: een versnelling hoger
Techzine Reviews - za, 06/08/2019 - 11:23
Synology volgt zijn 5-bay DS1517+ op met de DS1019+. De NAS lijkt op het eerste zicht weinig
meer dan een verfrissing van zijn voorganger, maar dat is buiten de twee splinternieuwe M.2-slots
gerekend. Synology’s DS1019+ is de enige 5-bay NAS die het Taiwanese bedrijf momenteel in zijn
portfolio heeft. Op het eerste zicht past het […]
Categorieën: ICT

KPN investeert in zorgplatform van Pharmeon
Computable Internet - vr, 06/07/2019 - 11:52
KPN Ventures investeert een onbekend bedrag in Pharmeon. Dat bedrijf uit Amsterdam biedt een
zorgplatform voor online-communicatie tussen zorgverleners en de consument. Zo kunnen
gebruikers een afspraak met een zorgverlener maken, een herhaalrecept bestellen of een...
Categorieën: Internet

Ontwikkelaar Co & Co en webbureau W3S fuseren
Computable Internet - wo, 06/05/2019 - 16:34
Softwareontwikkelaar Co & Co Solutions fuseert met internetbureau W3S. De Rotterdamse
bedrijven willen gezamenlijk met ruim vijftig man klanten bedienen aan zowel de frontend als de
backend van hun organisatie. De twee merknamen blijven voorlopig bestaan.
Categorieën: Internet

Spoelstra spreekt: Geen stijl
Computable Internet - wo, 06/05/2019 - 11:20
Mijn dochters zijn aan het puberen. Ze zijn er vroeg bij, maar dat talent hebben ze van hun moeder.
Het is de nachtmerrie van elke vader dat je dochters ineens hun eigen gang gaan en zelf...
Categorieën: Internet

RIPE NCC verlengt termijn Remco van Mook
Computable Internet - ma, 06/03/2019 - 12:19
De internationale internet-registrar RIPE NCC heeft de termijn van bestuurder Remco van Mook met
drie jaar verlengd. Van Mooks termijn liep in mei af. Hij is sinds 2010 verbonden aan RIPE NCC dat in
Amsterdam is...
Categorieën: Internet

Wat is uw favoriete mobiele browser?
Computable Internet - ma, 06/03/2019 - 10:57
Afhankelijk van uw mobiele OS heeft u de keuze uit verschillende mobiele browsers. Steeds meer
browsers bieden standaard verschillende blokkeringsopties aan, zodat advertenties en
trackingcookies de weg naar de telefooncache niet weten te vinden. Wat is...
Categorieën: Internet
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Is onze privacy na een jaar GDPR beschermd?
Computable Internet - vr, 05/31/2019 - 13:09
De General Data Protection Regulation (GDPR/AVG) is één jaar. Het is Europa’s antwoord op de
versnippering aan nationale regelgeving en wordt door de EU als essentieel gezien om de rechten
van individuen te versterken in het...
Categorieën: Internet

OnePlus 7 Pro review: Never Settle, niet gelogen
Techzine Reviews - do, 05/30/2019 - 13:50
‘Never Settle’ luidt de slogan van OnePlus, terwijl de toestellen van de fabrikant de afgelopen jaren
toch met een compromis of twee van de band rolden. Dat moet gedaan zijn met de 7 Pro, die achter
het huidige premium vlaggenschipsegment gaat. Is de eerste poging van OnePlus voor een ultra
high-end toestel een succes? De […]
Categorieën: ICT

Spoelstra spreekt: Aan het 'thuiswerken'
Computable Internet - wo, 05/29/2019 - 11:27
Gisteren staakten de mensen van het openbaar vervoer tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.
Eindconclusie van de ov-staking was in elk geval dat als we wat vaker thuiswerken, we helemaal
geen ov meer nodig hebben.
Categorieën: Internet

BSA’s 2019 Fly-In Renews the Push for Federal Privacy Legislation
BSA TechPost - di, 05/28/2019 - 22:24
Last week, BSA’s Board of Directors came to Washington, DC and met with Members of Congress
to talk about policy priorities of importance to the software industry.
Categorieën: ICT

Hoe volwassen is uw e-commerce?
Computable Internet - di, 05/28/2019 - 12:08
Zo baanbrekend als een webwinkel was in de jaren negentig, zo doodnormaal is het nu. Ook voor
b2b-bedrijven is een efficiënte en klantvriendelijke e-commerce-omgeving anno 2019 de norm.
Sterker nog, uit onderzoek van Absolutnet blijkt dat...
Categorieën: Internet
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Computable Internet - di, 05/28/2019 - 12:08
Zo baanbrekend als een webwinkel was in de jaren negentig, zo doodnormaal is het nu. Ook voor
b2b-bedrijven is een efficiënte en klantvriendelijke e-commerce-omgeving anno 2019 de norm.
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Categorieën: Internet

Pssst, nog een IPv4-adresje nodig?
Computable Internet - di, 05/28/2019 - 11:04
De wet van vraag en aanbod doet het goed op de ip-adressenmarkt. Alleen de Afrikaanse registrar
heeft nog voldoende adressen over met als gevolg een levendige handel. Heeft u weleens een
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tweedehandsadresje aan moeten schaffen?
Categorieën: Internet
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