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Printerbeveiliging ook dit jaar aandachtspunt voor mkb [2]
Fri, 01/06/2023 - 14:57
In 2023 worden sommige ict-kwesties nog belangrijker dan dat ze nu al zijn. Denk aan
cloudmigratie, datamanagement (automatisatie), voice over ip (spraak over internet verzenden),
hybride werken en tot slot – en wel het meest vanzelfsprekende...
Categories: Internet [3]

ChatGPT: geen doorbraak maar doodlopende weg [4]
Thu, 01/05/2023 - 09:51
Er wordt op veel plaatsen gerapporteerd dat ChatGPT - een chatbot - een ware doorbraak in
kunstmatige intelligente is. Maar dat is het zeker niet!
Categories: Internet [3]

‘Meer internetstoringen bij regulering infra’ [5]
Wed, 01/04/2023 - 09:27
Euro-IX, een groep exploitanten van internetknooppunten, verzet zich hevig tegen een voorstel van
grote Europese netwerkoperators om hun kosten deels af te wentelen op grote Amerikaanse
contentplatforms. Het internet wordt hierdoor veel vatbaarder voor storingen, zo...
Categories: Internet [3]

Datarecords sneuvelen tijdens jaarwisseling, duh! [6]
Mon, 01/02/2023 - 10:54
Het was ook wel te verwachten: tijdens de jaarwisseling zagen alle grote mobiele
internetaanbieders een recordverbruik qua mobiele data bij hun klanten. Op nieuwjaarsdag
verzonden zowel KPN, T-Mobile als VodafoneZiggo ronkende persberichten waarin ze alle drie...
Categories: Internet [3]

Infra Blocks neemt branchegenoot Serveo over [7]
Thu, 12/29/2022 - 13:57
Infra Blocks, onderdeel van The Infrastructure Group, verstevigt zijn positie door de overname van
hostingprovider Serveo uit Utrecht. De activiteiten van Serveo omvatten oplossingen zoals dedicated
servers, colocatie, virtuele servers, hosting en domeinregistraties.
Categories: Internet [3]

EU krijgt eigen dns-internetinfrastructuur [8]
Wed, 12/28/2022 - 00:27
Een internationaal consortium van bedrijven onder leiding van de Tsjechische it-dienstverlener
Whalebone gaat in opdracht van de Europese Commissie een nieuwe dns (domain name
system)-internetinfrastructuur opzetten. Dns is cruciale software om het internet te laten werken.
Categories: Internet [3]
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Top 10 programmeertalen voor Web3 [9]
Tue, 12/27/2022 - 10:18
De trend rond Web3 heeft ook invloed op softwareontwikkelaars. Sommige programmeertalen
zullen namelijk meer van tel zijn. We overlopen tien belangrijke.
Categories: Internet [3]

Digitaal-ethische gids met hoog ‘lieve Mona’- gehalte [10]
Fri, 12/23/2022 - 18:16
Recent verscheen bij Bot Uitgevers het boek &#39;Niet appen tijdens het eten en andere
onmisbare regels voor het digitale tijdperk&#39; van Sanne Kanis en Aaron Mirck. Ik zou het als een
ethische gids voor (her)opvoeders met...
Categories: Internet [3]

Icann-topman Marby vertrekt [11]
Fri, 12/23/2022 - 16:03
Icann moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. De internationale beheerorganisatie voor
de toewijzing en distributie van ip-adressen en internetdomeinnamen meldt dat de huidige ceo
Göran Marby per direct opstapt.
Categories: Internet [3]

Investeerder betaalt 350 miljoen dollar voor Bynder [12]
Wed, 12/21/2022 - 19:40
Bynder, een van oorsprong Nederlandse leverancier van marketingsoftware voor het beheer van
‘digital assets’, komt in handen van investeerder Thomas H. Lee Partners (THL). Dit private equitybedrijf betaalt 350 miljoen dollar voor een meerderheidsbelang van ruim...
Categories: Internet [3]

Met deze failover-strategieën blijven filialen draaien [13]
Tue, 12/20/2022 - 17:40
Welke bedrijfsprocessen functioneren nog op het moment dat het netwerk dat je bedrijfslocaties
verbindt, uitvalt? Het gebruik van centrale bedrijfskritische applicaties en cloud-applicaties voor
digitaal samenwerken, het delen van documenten maar bijvoorbeeld ook kassasystemen,
beveiligingssystemen of...
Categories: Internet [3]

Nederlandsche Nestgeur of liever Wild Musk? [14]
Tue, 12/20/2022 - 13:23
Als u dit leest is het dominante sociale medium genaamd Twitter misschien al een dood vogeltje.
De nieuwe eigenaar van de volière, Elon Musk, slaat zo wild om zich heen dat het haast niet goed
kan...
Categories: Internet [3]

Twitter-gebruikers stemmen Elon Musk weg [15]
Mon, 12/19/2022 - 15:01
Een kleine meerderheid van de gebruikers van Twitter wil dat Elon Musk opstapt als ceo van dat
sociale- mediaplatform. De Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaanse ondernemer had zijn toekomst als
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directeur van het bedrijf verbonden aan een peiling. 57 procent...
Categories: Internet [3]

Grootste darknets zijn middelgrote ondernemingen [16]
Mon, 12/12/2022 - 14:38
Slechts een handvol darknet-markten zijn wereldwijd verantwoordelijk voor de meeste handel in de
gestolen dataproducten. De drie grootste markten - Apollon, WhiteHouse en Agartha – zijn goed voor
bijna zestig procent van de illegale verkoop. Dat...
Categories: Internet [3]

Overheid op de bres voor vrij en open internet [17]
Wed, 12/07/2022 - 18:24
Agentschap Telecom (AT), binnenkort Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geheten, richt zich
volgend jaar op meer participatie in internet-standaardisatie. Daarbij is dit overheidsorgaan niet zo
zeer uit op directe participatie in het standaardisatieproces. Veeleer wordt geprobeerd indirecte...
Categories: Internet [3]

Spoelstra Spreekt: Door elkaar gehaald [18]
Wed, 12/07/2022 - 10:36
De digitale wereld en de echte wereld lopen steeds vaker in elkaar over. Soms weet je niet eens in
welke je nu zit.
Categories: Internet [3]

Bullitt lanceert smartphone met permanente dekking [19]
Thu, 12/01/2022 - 11:50
Bullitt Group gaat samen met chipfabrikant MediaTek ’s werelds eerste commercieel verkrijgbare
smartphone met een tweerichtings-satellietberichtendienst lanceren. Deze telefoon kan moeiteloos
overschakelen van een mobiel netwerk naar een satellietverbinding. De software op de smartphone
is intelligent...
Categories: Internet [3]

E-commerce-overnamemachine Dwarfs dendert door [20]
Wed, 11/30/2022 - 11:14
Om nieuwe overnames te kunnen doen, heeft de Nederlandse e-commerce-scale-up Dwarfs dertig
miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald bij nieuwe en bestaande aandeelhouders. De financiële
versterking volgt op de dertig miljoen die het bedrijf eerder in augustus...
Categories: Internet [3]

Ierland beboet Facebook voor derde keer [21]
Tue, 11/29/2022 - 12:40
Meta is in Ierland met 276 miljoen dollar beboet vanwege een datalek waarbij de telefoonnummers
en andere persoonlijke gegevens van meer dan vijfhonderd miljoen Facebook-gebruikers op straat
kwamen te liggen. De straf van de Data Protection...
Categories: Internet [3]

Ict-security heeft de handen vol aan Black Friday [22]
Fri, 11/25/2022 - 18:09
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De feestdagen staan voor de deur en dit betekent extra alertheid bij de ict-securityafdeling van
winkelketens en webshops. Met de toename van het aantal online-transacties stijgt ook het aantal
meldingen van fraude en cybercrime. Het shopseizoen...
Categories: Internet [3]
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