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KPN paait ACM met tariefreductie glasvezeltoegang [1]
Computable Internet [2] - Fri, 04/01/2022 - 11:53
Marktpartijen die snel internet via glasvezel aanbieden zonder zelf over een landelijk
glasvezelnetwerk te beschikken, krijgen een aantrekkelijk geprijsde toegang tot het glasvezelnet van
KPN. &#39;s Lands grootste telecombedrijf verlaagt de wholesaletarieven en hoopt daarmee
markttoezichthouder...
Categories: Internet [3]

Hosting-bedrijven stoppen met aantal foute resellers [4]
Computable Internet [2] - Tue, 03/29/2022 - 17:03
Nederlandse hosting-providers hebben in een aantal gevallen afscheid genomen van malafide
klanten die serverruimte doorverhuren aan criminelen. Leden van de Dutch Cloud Community (DCC)
hebben wel degelijk acties ondernomen naar aanleiding van de waarschuwing van de...
Categories: Internet [3]

Domeinnamen .nl en .be onder de hamer [5]
Computable Internet [2] - Tue, 03/29/2022 - 16:31
Nog op zoek naar een pakkende webdomeinnaam? Veilinghuis Troostwijk brengt vijftig Nederlandse
en Belgische domeinnamen onder de hamer. Denk aan Ticket.nl, Afspraakje.nl, Autodealer.be,
Ontwikkelen.be, Vergelijker.nl, Statistieken.be, Markten.nl, Compare.nl of Businessclub.be. De online
veiling loopt tot en...
Categories: Internet [3]

Snelgroeiend 4NG verwerft TheFactor.e [6]
Computable Internet [2] - Tue, 03/29/2022 - 11:27
4NG neemt het Gronings digitale bureau TheFactor.e (TFE) over. De bureaugroep, sinds 2021
onderdeel van it-dienstverlener Conclusion, haalt met TFE kennis in huis over ux-research en de
klant-ervaringsplatforms Bloomreach en Sitecore.
Categories: Internet [3]

Uitvinder van 'het gifje' overleden [7]
Computable Internet [2] - Fri, 03/25/2022 - 13:14
Stephen Wilhite, die in de jaren tachtig het populaire bestandsformaat gif ontwikkelde, is 14 maart
op 74-jarige leeftijd overleden. Gifjes worden nu vooral op sociale media gebruikt voor reacties en
grapjes, maar Wilhite ervan had er...
Categories: Internet [3]

Is Edpnet een Russisch bedrijf? [8]
Computable Internet [2] - Fri, 03/25/2022 - 11:14
Heb je als klant van internetprovider Edpnet nood aan support, dan krijg je vaak iemand met een
Russische tongval aan de lijn. Is deze kleine Belgische internetprovider in Russische handen? En
heeft het bedrijf veel last...
Categories: Internet [3]

Is Edpnet een Russisch bedrijf? [9]
Computable Internet [2] - Fri, 03/25/2022 - 11:14
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Heb je als klant van internetprovider Edpnet nood aan support, dan krijg je vaak iemand met een
Russische tongval aan de lijn. Is deze kleine Belgische internetprovider in Russische handen? En
heeft het bedrijf veel last...
Categories: Internet [3]

Internetsector te passief bij sancties tegen Rusland [10]
Computable Internet [2] - Wed, 03/23/2022 - 17:21
Internet-organisaties uit de particuliere sector moeten het voortouw nemen bij het ontwikkelen van
sancties tegen Rusland. Het geeft geen pas om het initiatief aan de overheid te laten, te meer omdat
discussie dan te laat is....
Categories: Internet [3]

DIVD onderzoekt onveilige Mendix-applicaties [11]
Computable Internet [2] - Wed, 03/23/2022 - 11:01
Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) dat bedrijven weerbaarder maakt tegen
cyberaanvallen, is een onderzoek begonnen naar onveilige Mendix-applicaties. Onder leiding van de
ethische hacker Victor Gevers is een team van onderzoekers verkeerd geconfigureerde
toegangsregels...
Categories: Internet [3]

Zoekmachine koppelt persfoto aan krantenartikel [12]
Computable Internet [2] - Wed, 03/16/2022 - 13:18
Achter elke persfoto zit een verhaal en achter elke krantenfoto gaat meestal een reeks foto&#39;s
schuil. Eerder was het zoeken van verhalen en extra foto&#39;s bij persfoto&#39;s handwerk, maar
met de zoekmachine Krant-en-foto&#39;s.nl is een koppeling...
Categories: Internet [3]

Ook Adobe gooit zich op de metaverse [13]
Computable Internet [2] - Wed, 03/16/2022 - 12:28
Adobe heeft een ‘metaverse-ready playbook’ voor merken uitgebracht en een preview gegeven van
zijn aankomende Substance 3D Modeler en augmented reality (ar)-winkelervaringen. Dat deed het
op zijn jaarlijkse Adobe Summit. Adobe wil op die manier klanten...
Categories: Internet [3]

'Geen knip in Russisch internet' [14]
Computable Internet [2] - Fri, 03/11/2022 - 18:23
Invloedrijke internetorganisaties, wetenschappers en politici zijn tegen het voorstel om Rusland af
te snijden van internet, waartoe de Oekraïense minister van Digitale Transformatie Mykhailo Fedorov
opriep. Onder meer de in Nederland gevestigde organisaties RIPE en SIDN...
Categories: Internet [3]

Hosters hekelen EU-aanpak van Russische staatszenders [15]
Computable Internet [2] - Fri, 03/11/2022 - 12:39
Verschillende Nederlandse hosters bereiden een rechtszaak voor tegen een EU-besluit. Ze vinden
dat een rechter moet toetsen of een opgelegde blokkade van Russische staatsmedia in strijd met
een vrij en open internet. Ook ontbreekt volgens hen...
Categories: Internet [3]
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Kapitaalinjectie van 10 miljoen voor fintech'er In3 [16]
Computable Internet [2] - Fri, 03/11/2022 - 12:24
Het Nederlandse fintech-bedrijf In3 heeft tien miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald bij Finch
Capital. Het betreft een Serie A-investering. Met het geld is de technologie verder te ontwikkelen en
kan het verkoop-, marketing- en serviceteam worden...
Categories: Internet [3]

Kapitaalinjectie van 10 miljoen voor fintech'er In3 [17]
Computable Internet [2] - Fri, 03/11/2022 - 12:24
Het Nederlandse fintech-bedrijf In3 heeft tien miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald bij Finch
Capital. Het betreft een Serie A-investering. Met het geld is de technologie verder te ontwikkelen en
kan het verkoop-, marketing- en serviceteam worden...
Categories: Internet [3]

Mobiel netwerk met ballonnen blijkt geen luchtkasteel [18]
Computable Internet [2] - Thu, 03/10/2022 - 13:35
World Mobile rolt op het Afrikaanse eiland Zanzibar een mobiel netwerk uit, ondersteund door
luchtballonnen op lage hoogte. Het bedrijf is van plan om deze goedkope internetdienst aan te
bieden in geheel Afrika.
Categories: Internet [3]

Mobiel netwerk met ballonnen blijkt geen luchtkasteel [19]
Computable Internet [2] - Thu, 03/10/2022 - 13:35
World Mobile rolt op het Afrikaanse eiland Zanzibar een mobiel netwerk uit, ondersteund door
luchtballonnen op lage hoogte. Het bedrijf is van plan om deze goedkope internetdienst aan te
bieden in geheel Afrika.
Categories: Internet [3]

Regels netneutraliteit gaan bij 'nieuwsban' niet op [20]
Computable Internet [2] - Wed, 03/09/2022 - 12:57
Nederlandse telecomaanbieders mogen de ‘nieuwssites’ van Russia Today en Sputnik, bolwerken
van desinformatie en nepnieuws, blokkeren. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vormen
de regels voor netneutraliteit, officieel Open Internet Verordening genaamd, geen belemmering.
Categories: Internet [3]

‘Informatie over inzet persoonlijke data moet beter’ [21]
Computable Internet [2] - Mon, 03/07/2022 - 16:59
Bedrijven, organisaties en overheden die online persoonlijke gegevens verzamelen moeten
transparanter zijn over het gebruik van die data. Nu is voor burgers vaak niet duidelijk welke
gegevens er worden verzameld, hoe deze worden gebruikt, wat het...
Categories: Internet [3]

MWC 2022 in de ban van nft en metaverse [22]
Computable Internet [2] - Wed, 03/02/2022 - 13:24
De markt voor non-fungible tokens (nft’s) explodeert. Dit geldt met name voor de verkoop van
unieke, niet reproduceerbare virtuele kunstwerken waarbij de koper van de bijbehorende nft zich
verzekerd ziet van het eigenaarschap.
Categories: Internet [3]
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