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'Tientallen Xs4all'ers willen naar Freedom Internet' [1]
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' [4]
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 [5]
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 [6]
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 [7]
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 [8]
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]

Amulet en Igne slaan handen ineen [9]
Computable Internet [2] - di, 12/29/2020 - 00:59
Amulet, gespecialiseerd in e-zorg, gaat samen verder met digitaal bureau Igne. Het samengaan
moet de Utrechtse bedrijven helpen verder te groeien.
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Categorieën: Internet [3]

Kapitaalinjectie voor techstudio Pixplicity [10]
Computable Internet [2] - vr, 12/25/2020 - 10:37
Het ontwerpbureau Pixplicity, met van meet af aan vestigingen in Utrecht en New York, heeft met
de nieuwe aandeelhouder Dennis Sanders extra kapitaal aangeboord. Dit dient onder meer om een
vestiging in Los Angeles te openen....
Categorieën: Internet [3]

Optimizers neemt branchegenoot Netivity over [11]
Computable Internet [2] - wo, 12/23/2020 - 14:01
Optimizers heeft met steun van de Haagse investeerder Main Capital haar branchegenoot Netivity
overgenomen. Doel is uit te groeien tot een internationale leverancier van e-commerce en order-todelivery oplossingen. Netivity biedt een e-commerce webshop-platform en optimalisatie-software
voor...
Categorieën: Internet [3]

Amazon aast op uitzendrechten Formule 1 [12]
Computable Internet [2] - wo, 12/23/2020 - 13:07
De Formula One Group, het bedrijf dat de uitzendrechten van de autowedstrijden beheert, is aan
het onderhandelen met webgigant Amazon. Amazon zou in de toekomst de F1-races willen gaan
uitzenden op zijn streamingplatform Prime. Dat schrijft...
Categorieën: Internet [3]

Cyberaanval treft ip-telefonieleverancier Innovaphone [13]
Computable Internet [2] - wo, 12/23/2020 - 13:01
Innovaphone, een aanbieder van zakelijke ip-telefonie-oplossingen, is getroffen door een hacker.
De aanvaller heeft mogelijk toegang gekregen tot klantgegevens. De Duitse fabrikant acht die kans
niet groot maar kan het evenmin volledig uitgesloten dat deze gegevens...
Categorieën: Internet [3]

Techone pleegt met MyH2Oservers negende overname [14]
Computable Internet [2] - di, 12/22/2020 - 23:44
Het snelgroeiende Techone uit Rotterdam neemt MyH2Oservers over. Het mkb-bedrijf uit
Purmerend levert domeinen, webhosting, e-mail en virtuele servers. Met deze negende acquisitie zijn
de Maasstedelingen weer een stapje dichterbij hun doel gekomen om een grote...
Categorieën: Internet [3]

Messagebird koopt Pusher voor 35 miljoen [15]
Computable Internet [2] - wo, 12/16/2020 - 16:00
Messagebird, leverancier van zakelijke communicatiesoftware, neemt Pusher uit Londen over voor
35 miljoen dollar. Met de aankoop versterkt het bedrijf uit Amsterdam het productportfolio op weg
naar de beursgang uiterlijk medio 2021. Het Engelse bedrijf levert...
Categorieën: Internet [3]

Europese Commissie neemt big tech in het vizier [16]
Computable Internet [2] - wo, 12/16/2020 - 14:58
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De Europese Commissie heeft een nieuwe set regels voorgesteld waarmee ze de grote
technologiebedrijven als Facebook en Google in het gareel wil houden. De Digital Services Act en
Digital Markets Act moeten de enorme macht van...
Categorieën: Internet [3]

Spoelstra Spreekt: Machtsmisbruik [17]
Computable Internet [2] - wo, 12/16/2020 - 12:21
In Amerika heeft Facebook een aanklacht van de Federal Trade Commission wegens misbruik van
zijn machtspositie aan zijn broek. De marktwaakhond eist nu dat de techgigant zijn onderdelen
Whatsapp, Instagram en Facebook opsplitst.
Categorieën: Internet [3]

EU wil sociale-mediagebruikers meer controle geven [18]
Computable Internet [2] - di, 12/15/2020 - 12:25
De Europese Commissie heeft een plan klaar dat grote internetbedrijven als Facebook en YouTube
dwingt om gebruikers meer controle te geven over wat ze te zien krijgen. De plannen worden
normaliter pas vandaag voorgesteld, maar zijn...
Categorieën: Internet [3]

Review: Apple iPhone 12 (mini), iPhone-duo blijkt schot in de roos [19]
Techzine Reviews [20] - za, 12/12/2020 - 11:00
Voor het eerst heeft Apple niet één, maar twee formaten van zijn basis-iPhone. De Apple iPhone 12
en Apple iPhone 12 mini zijn de twee goedkoopste modellen in de iPhone 12-lijn. Toch bieden ze
eigenlijk alles wat je van een high-end smartphone mag verwachten. Daarmee zijn de twee
smartphones een schot in de roos. Techzine […]
Categorieën: ICT [21]

Amerikaanse overheid wil Facebook opdelen [22]
Computable Internet [2] - do, 12/10/2020 - 11:53
De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) wil Facebook voor de rechter dagen wegens
monopoliemisbruik. De commissie wil ook dat het bedrijf zijn dochters Instagram en Whatsapp
afstoot.
Categorieën: Internet [3]

Veilingsite Catawiki haalt 150 miljoen op [23]
Computable Internet [2] - ma, 12/07/2020 - 11:24
Veilingsite Catawiki krijgt een kapitaalsinjectie van 150 miljoen euro van het investeringsfonds
Permira. Ook de bestaande aandeelhouder Accel doet mee aan de financieringsronde.
Categorieën: Internet [3]

Amadys laat oog vallen op Infraconcepts [24]
Computable Internet [2] - do, 12/03/2020 - 23:20
Het Brusselse Amadys, leverancier van onderdelen voor utiliteitsnetwerken (waaronder water-,
gas-, elektriciteit-, en telecommunicatienetwerken), heeft een onbekend bod uitgebracht op
Infraconcepts. Dit bedrijf uit Breda ontwerpt, bouwt, beheert en onderhoudt glasvezelnetwerken.
Infraconcepts is actief in Nederland...
Categorieën: Internet [3]
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