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De (nog altijd) grote belofte van e-learning
Computable Internet - vr, 07/12/2019 - 14:23
Het is even geleden dat de term e-learning zijn intrede deed. Met name door de opkomst van
internet heeft iedereen toegang tot leermiddelen op elk moment en op elke plaats naar keuze. Toch
is het niet...
Categorieën: Internet

Spoelstra spreekt: En rap een beetje!
Computable Internet - wo, 07/10/2019 - 11:29
Het klonk als een Belgenmop. België krijgt van de EU een boete van vijfduizend euro per dag omdat
ze te traag internet hebben.
Categorieën: Internet

Draaiboek voor cyberaanval opstellen én trainen
Computable Internet - di, 07/09/2019 - 12:14
Erno Doorenspleet legt je het vuur na aan de schenen. Hij is securityadviseur X-Force Command
van IBM, en leidt een cyberaanval op een fictieve bank. Het groepje journalisten probeert hakkelend
een uitweg te vinden. De wijze...
Categorieën: Internet

Kaspersky en Interpol trekken weer samen ten strijde
Computable Internet - wo, 07/03/2019 - 17:31
In hun wereldwijde strijd tegen cybercriminaliteit gaan Kaspersky en Interpol opnieuw een vijfjarige
samenwerking aan. De twee organisaties geven daarmee een vervolg aan het partnerschap dat in
2014 is opgestart.
Categorieën: Internet

Kennisnet trekt Axians aan voor internet onderwijs
Computable Internet - wo, 07/03/2019 - 12:55
Kennisnet en Axians hebben een raamovereenkomst getekend voor de inrichting van een Nationaal
Dienstencentrum (NDC). Met het NDC zorgt Kennisnet voor een basisniveau aan internettoegang en
beveiliging voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het...
Categorieën: Internet

Spoelstra spreekt: Geen boete maar behandeling
Computable Internet - wo, 07/03/2019 - 10:30
Toen ik mijn oudste dochter vertelde dat ze niet meer mocht appen op de fiets, was haar reactie:
‘Maar wat moet ik dan doen op de fiets?’. Waarop ik zei: ‘Uhhh, fietsen?’. Ze keek me aan...
Categorieën: Internet

Eén naam voor Embrace, Umbrella, Qvision en Malengo
Computable Internet - ma, 07/01/2019 - 12:55
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De zusterbedrijven Malengo, Embrace, Umbrella en Qvision, met respectievelijk vestigingen in
Groningen, Sneek, Zeist en Best, leveren software voor digitale communicatie en dienstverlening. Ze
gaan voortaan verder onder een nieuwe naam: Embrace - The Human Cloud.
Categorieën: Internet
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