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Helft thuiswerkers 'gewend' aan online-vergaderen [1]
Computable Internet [2] - di, 09/15/2020 - 14:20
Ruim de helft van de thuiswerkers vindt het nu net zo gemakkelijk om online te overleggen als op
kantoor face-to-face. Digitale manieren van communiceren zijn sinds maart snel gemeengoed
geworden. Ze functioneren goed voor snelle en...
Categorieën: Internet [3]

EU-hof tegen schending open internet [4]
Computable Internet [2] - di, 09/15/2020 - 12:59
Het is Europese telecomproviders verboden om het gebruik van bepaalde (muziek)diensten niet te
laten meetellen voor de databundel. Doen ze dat toch dan wordt daarmee het beginsel van het open
internet geschonden, ook wel netneutraliteit genaamd.
Categorieën: Internet [3]

FttH-conferentie gaat enkel virtueel door [5]
Computable Internet [2] - vr, 09/11/2020 - 13:55
De jaarlijkse conferentie van de FttH Council (Fiber to the Home) gaat dit jaar enkel virtueel door,
ten gevolge van de coronacrisis. De eerstkomende ‘echte&#39; conferentie zal in september 2021 in
Berlijn georganiseerd worden.
Categorieën: Internet [3]

TWS koopt Vevida om positie in Noord-NL te versterken [6]
Computable Internet [2] - vr, 09/11/2020 - 12:09
Total Webhosting Solutions (TWS) doet opnieuw een overname. Dit keer is het hostingprovider
Vevida uit Groningen die ingelijfd wordt. TWS koppelt de nieuwe aankoop met SoHosted uit Drachten
om zo de positie in Noord-Nederland te versterken....
Categorieën: Internet [3]

Freedom Internet kiest glasvezelnetwerk T-Mobile [7]
Computable Internet [2] - do, 09/10/2020 - 12:55
Freedom Internet is vanaf januari 2021 als internetdienstenaanbieder actief op het
glasvezelnetwerk van T-Mobile Nederland. Het bedrijf breidt daarmee zijn bereik met gigabitdiensten voor consumenten en bedrijven verder uit.
Categorieën: Internet [3]

Gemeenten attenderen op misleidende afsprakensite [8]
Computable Internet [2] - wo, 09/09/2020 - 12:38
Gemeenten waarschuwen burgers voor de website Afspraakloket.nl, waar bezoekers tegen betaling
een afspraak bij een gemeente kunnen inplannen voor de aanvraag van een nieuw paspoort of
identiteitskaart. De overheden wijzen erop dat ze niet samenwerken met...
Categorieën: Internet [3]

Samsung sleept Amerikaanse 5G-megaorder binnen [9]
Computable Internet [2] - di, 09/08/2020 - 11:45
Samsung gaat voor de grote Amerikaanse telecomoperator Verizon een 5G-netwerkinfrastructuur
bouwen. Met de opdracht is een bedrag van 6,65 miljard dollar gemoeid.
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Categorieën: Internet [3]

Eurofiber en Vattenfall starten joint venture [10]
Computable Internet [2] - ma, 09/07/2020 - 12:46
De Belgisch-Nederlandse glasvezelleverancier en datacenteraanbieder Eurofiber en het Zweedse
nutsconcern Vattenfall, waartoe ook het Nederlandse Nuon behoort, starten een joint venture in
Berlijn. De onderneming heeft als doel de ontwikkeling van de Duitse hoofdstad tot smart...
Categorieën: Internet [3]

Prysmian maakt kabelaanleg groener [11]
Computable Internet [2] - ma, 09/07/2020 - 12:40
Kabelaanbieder Prysmian vergroent het glasvezelnetwerk door de ontwikkeling van zowel nieuwe
glasvezelkabels (Sirocco HD) als buizen (Easenet) met een kleinere diameter dan conventionele
bekabeling. Hiermee reduceert Prysmian het totale volume aan gebruikte plastics. Met dit nieuwe...
Categorieën: Internet [3]

Internet Society Foundation opent subsidie-ruif [12]
Computable Internet [2] - do, 09/03/2020 - 12:06
De Internet Society Foundation kondigt een nieuw subsidieprogramma aan voor onderzoek, gericht
op vernieuwing van internet en/of de interneteconomie. Het programma is bedoeld voor
onafhankelijke onderzoekers en onderzoeksinstellingen wereldwijd. Daarbij vindt een toekenning
plaats van beurzen...
Categorieën: Internet [3]

Internet Society Foundation opent subsidie-ruif [13]
Computable Internet [2] - do, 09/03/2020 - 12:06
De Internet Society Foundation kondigt een nieuw subsidieprogramma aan voor onderzoek, gericht
op vernieuwing van internet en/of de interneteconomie. Het programma is bedoeld voor
onafhankelijke onderzoekers en onderzoeksinstellingen wereldwijd. Daarbij vindt een toekenning
plaats van beurzen...
Categorieën: Internet [3]

Betere Google Docs voor slechtzienden [14]
Computable Internet [2] - wo, 09/02/2020 - 11:46
Google Docs, het alternatief voor Microsoft Office, maakt het mensen met een visuele beperking
makkelijker. De grootste verandering is een nieuwe sneltoets om direct brailleondersteuning in
documenten, spreadsheets en presentaties om te schakelen. Dit meldt Engadget.
Categorieën: Internet [3]

Apple sluit ontwikkelaarsaccount Fortnite-maker Epic [15]
Computable Internet [2] - ma, 08/31/2020 - 16:57
Epic Games, het bedrijf achter het razend populaire computerspel Fortnite, is zijn
ontwikkelaarsaccount bij Apple kwijtgespeeld. Het is de nieuwste ontwikkeling in de hoogoplopende
ruzie tussen Apple en Epic over de commissies die gelden in de...
Categorieën: Internet [3]

Yoast Seo krijgt minderheidsbelang in WordProof [16]
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Computable Internet [2] - ma, 08/31/2020 - 16:11
Yoast Seo neemt een minderheidsbelang in de Amsterdamse startup WordProof. Hoe groot het
belang is en hoeveel hiervoor is betaald, wordt niet bekendgemaakt. Dankzij de investering krijgt
WordProof toegang tot meer dan tien miljoen actieve gebruikers...
Categorieën: Internet [3]

Amerikaanse internetkabel landt niet meer in Hongkong [17]
Computable Internet [2] - ma, 08/31/2020 - 12:25
Een nieuwe, onderzeese internetkabel die Google en Facebook zouden uitbaten tussen de VS en
Hongkong komt er niet. De kabel krijgt twee andere bestemmingen: Taiwan en de Filipijnen. Dat
meldt Bloomberg.
Categorieën: Internet [3]

Uniserver zet met overname Denit in op isv-markt [18]
Computable Internet [2] - ma, 08/31/2020 - 11:55
Het Alkmaarse Uniserver neemt de Amsterdamse clouddienstverlener Denit over. Met de aankoop
wil de clouddistributeur zijn iaas-dienstverlening uitbreiden naar de independent software vendor
(isv)-markt. Hoeveel het bedrijf betaalt voor Denit, dat sinds 2016 onderdeel is van...
Categorieën: Internet [3]

Uniserver zet met overname Denit in op isp-markt [19]
Computable Internet [2] - ma, 08/31/2020 - 11:55
Het Alkmaarse Uniserver neemt de Amsterdamse managed hosting provider Denit Hosting
Solutions over. Met de aankoop wil de clouddistributeur zin iaas-dienstverlening uitbreiden naar de
independent software vendor (isp)-markt. Hoeveel het bedrijf betaalt voor Denit, dat sinds...
Categorieën: Internet [3]

NTT belooft Tour de France-fans virtuele ervaring [20]
Computable Internet [2] - vr, 08/28/2020 - 12:55
De uitgestelde Tour de France start zaterdag, zonder publiek en met tal van strenge
coronamaatregelen. Om toch nog iets van een rondebeleving op afstand op te wekken, zet NTT extra
ict-tools in. De Japanse automatiseerder is...
Categorieën: Internet [3]

Walmart jaagt samen met Microsoft op TikTok [21]
Computable Internet [2] - vr, 08/28/2020 - 11:36
De Amerikaanse supermarktketen Walmart is bereid om Microsoft te steunen bij zijn
overnamepoging van TikTok. Walmart ziet in TikTok een hefboom voor zijn e-commerce-activiteiten.
Categorieën: Internet [3]

Bill Gates zet geld op antennespecialist Kymeta [22]
Computable Internet [2] - do, 08/27/2020 - 11:16
Het Amerikaanse Kymeta heeft 85 miljoen dollar opgehaald in een financieringsronde geleid door
Bill Gates. Het bedrijf ontwikkelt een nieuw soort platte antenne om satelliet- en mobiele
communicatie snel en gemakkelijk te maken.
Categorieën: Internet [3]
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