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BSA’s 2022 US Policy Agenda Enables Digital Transformation [1]
BSA TechPost [2] - Tue, 01/25/2022 - 15:25
To aid policymakers as they create laws for the digital economy, BSA released our 2022 US Policy
Agenda, highlighting 10 priorities for the enterprise technology industry in the year to come.
The post BSA’s 2022 US Policy Agenda Enables Digital Transformation [1] first appeared on BSA
TechPost [3].
Categories: ICT [4]

Grote cloud-aanbieders kopen ipv4-adressen op [5]
Computable Internet [6] - Tue, 01/25/2022 - 13:19
Nu de ipv4-adressen op zijn, is er een levendige handel in adresblokken ontstaan. Met name grote
cloud-aanbieders zoals Amazon, Microsoft, Google en Oracle kopen vrijgekomen en ongebruikte
ipv4-adressen en -blokken op. Dit drijft de prijzen op...
Categories: Internet [7]

‘Beam me up, Alexa’ [8]
Computable Internet [6] - Tue, 01/25/2022 - 12:06
Een onbemande ruimtevlucht uitvoeren met een vaartuig, volgestopt met systemen voor
menselijke interactie, lijkt overdreven. Toch zal Nasa’s Orion voor een reis rond de maan zijn
voorzien van systemen voor spraaktechnologie, ai en videovergaderen. Lockheed Martin,...
Categories: Internet [7]

Dataverkeer terug op niveau van voor corona [9]
Computable Internet [6] - Mon, 01/24/2022 - 12:01
De groei van het internetverkeer is terug op het niveau van het ‘oude normaal’. Dat stelt de
Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) naar aanleiding van groeicijfers van afgelopen jaar. In 2021
groeide het internetverkeer met achttien procent...
Categories: Internet [7]

Investering Newion en ROM in 'headless' cms Prepr [10]
Computable Internet [6] - Fri, 01/21/2022 - 13:39
Prepr heeft 2,25 miljoen euro opgehaald bij investeringsmaatschappij Newion en Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Dit jonge softwarebedrijf uit de Domstad levert een zogeheten
headless contentmanagementsysteem (cms) dat bovendien te personaliseren valt.
Categories: Internet [7]

Zo beschermt bedrijf zich tegen Log4Shell [11]
Computable Internet [6] - Thu, 01/20/2022 - 15:33
Een ernstige kwetsbaarheid in een veelgebruikte opensource library voor Java zet eind vorig jaar
het wereldwijde it-landschap op scherp. De volgende drie oplossingen beschermen ondernemingen
beter tegen gelijkaardige zero-day-kwetsbaarheden.
Categories: Internet [7]

Twee maanden met de iPhone 13 & 13 Pro – jaartje overslaan? [12]
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Techzine Reviews [13] - Sat, 01/15/2022 - 11:00
Je kunt er de klok op gelijk zetten: elke oktober introduceert Apple zijn nieuwe iPhone line-up.
Inmiddels zijn we bij nummertje 13 beland. We hebben de iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max nu twee
maanden in gebruik en stellen onszelf de vraag: loont het misschien om deze iPhone-generatie over
te slaan? Apple’s nieuwe iPhone […]
Categories: ICT [4]

Bhosted best beoordeelde webhoster van 2021 [14]
Computable Internet [6] - Fri, 01/14/2022 - 13:59
Het Roosendaalse Bhosted is door gebruikers als best gewaardeerde webhoster van 2021
beoordeeld. Dat concludeert reviewsite Webhosters.nl op basis van alle beoordelingen van vorig jaar
van meer dan driehonderd hostingbedrijven. Bhosted won met een gemiddelde waardering...
Categories: Internet [7]

Microsoft schakelt IPv6 bij gemeente automatisch in [15]
Computable Internet [6] - Fri, 01/14/2022 - 13:33
Microsoft schakelt vanaf 26 januari gefaseerd de IPv6-ondersteuning in van alle e-mailverkeer van
overheden die Exchange Online gebruiken, te beginnen met de gemeenten. Tot dusver moesten de
organisaties expliciet vragen om IPv6-activatie. Sinds begin dit jaar...
Categories: Internet [7]

Microsoft schakelt IPv6 bij gemeente automatisch in [16]
Computable Internet [6] - Fri, 01/14/2022 - 13:33
Microsoft schakelt vanaf 26 januari gefaseerd de IPv6-ondersteuning in van alle e-mailverkeer van
overheden die Exchange Online gebruiken, te beginnen met de gemeenten. Tot dusver moesten de
organisaties expliciet vragen om IPv6-activatie. Sinds begin dit jaar...
Categories: Internet [7]

JD.com lanceert volautomatische winkels in Nederland [17]
Computable Internet [6] - Thu, 01/13/2022 - 19:32
JD.com wil met een nagenoeg volledig geautomatiseerd winkelconcept Nederland veroveren. Als
eerste zijn in Leiden en Rotterdam twee Ochama-vestigingen geopend. De Chinese e-commercegigant, na Amazon en Alibaba ‘s werelds grootste webwinkelier, bevoorraadt de winkels vanuit een...
Categories: Internet [7]

Groeiend WeTransfer maakt langverwachte beursgang [18]
Computable Internet [6] - Thu, 01/13/2022 - 12:53
WeTransfer verwacht dat de omzet over 2021 de honderd miljoen euro te boven gaat. Mede door
Covid-19 en de opkomst van het werken op afstand heeft het Nederlandse techbedrijf de wind in de
zeilen. Het aantal...
Categories: Internet [7]

Leadinfo koopt concurrent LeadElephant [19]
Computable Internet [6] - Tue, 01/11/2022 - 20:24
Leadinfo neemt het Nederlandse bedrijf LeadElephant over. Het is de tweede overname van het
bedrijf in korte tijd, na de acquisitie van Leadexpress in december. Hiermee zet de consolidatieslag
zich voort bij software waarmee bedrijven de...
Categories: Internet [7]
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3 beveiligingstips voor het mkb in 2022 [20]
Computable Internet [6] - Mon, 01/10/2022 - 16:21
Aangezien de pandemie voorlopig nog niet is uitgeraasd, belooft ook 2022 een uitdagend jaar te
worden. Een prioriteit voor elk bedrijf, ongeacht grootte of sector, is het waarborgen van de interne
veiligheid. Want ook cybercriminelen zien...
Categories: Internet [7]

Duitsland legt activiteiten Alphabet onder de loep [21]
Computable Internet [6] - Thu, 01/06/2022 - 11:34
De Duitse concurrentiewaakhond heeft Google-moeder Alphabet onder speciaal toezicht geplaatst.
Dat meldt Belga. De Bundeskartellamt doet dat omdat de Amerikaanse internetgigant ‘een
belangrijk marktoverschrijdend belang’ heeft, met veel impact op de concurrentie.
Categories: Internet [7]

True keert terug tot kern: managed hosting [22]
Computable Internet [6] - Wed, 01/05/2022 - 12:57
True heeft zijn strategie herijkt en legt zich weer toe op datgene waarmee het groot is geworden:
managed hosting. De werkplekdienstverlening is afgestoten en ondergebracht bij zusterbedrijf Pink
Elephant.
Categories: Internet [7]

Zo werf je de juiste it-professional [23]
Computable Internet [6] - Tue, 01/04/2022 - 16:08
Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging goed it-personeel te werven.
Meer, it’ers zitten in zo’n luxe positie dat zij werkgevers voor het uitkiezen hebben en zichzelf zien
als een goede catch....
Categories: Internet [7]

Zo werf je de juiste it-professional [24]
Computable Internet [6] - Tue, 01/04/2022 - 16:08
Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging goed it-personeel te werven.
Meer, it’ers zitten in zo’n luxe positie dat zij werkgevers voor het uitkiezen hebben en zichzelf zien
als een goede catch....
Categories: Internet [7]

Vierde lek 'op rij' in Apache Log4j2 [25]
Computable Internet [6] - Wed, 12/29/2021 - 11:51
Het houdt maar niet op. Apache Log4j2 ontpopt zich als ‘een gebed zonder einde’. It-beheerders die
toch al geen gemakkelijk jaar hadden, kunnen weer aan de slag. Opnieuw is er een beveiligingslek in
Log4j, een veelgebruikte...
Categories: Internet [7]

Wat hebben de metaverse en web3 gemeen? [26]
Computable Internet [6] - Tue, 12/28/2021 - 15:36
In een discussie op de Computable-website vroeg Dino mij weer eens wat te schrijven. Hij vroeg om
een bijdrage die niet over cybersecurity awareness zou gaan. Aan dat verzoek wil ik graag gehoor
www.AbitMORE.be
Copyright © 2000 - 2018 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Page 3 of 5

Feed aggregator
Published on AbitMORE.be (https://www.abitmore.be)
geven! Als je...
Categories: Internet [7]
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