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ACM: Apple moet betaaleisen voor App Store aanpassen [1]
Computable Internet [2] - Mon, 12/27/2021 - 12:29
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Apple flink op de vingers getikt over de voorwaarden
voor toegang tot haar Nederlandse App Store. Aanbieders van dating-apps moeten daarvoor een
flink deel van hun marge inleveren.
Categories: Internet [3]

Op kerstavond valt het doek voor Xs4all [4]
Computable Internet [2] - Tue, 12/21/2021 - 12:54
Xs4all, een geliefd merk uit de Nederlandse telecomgeschiedenis, is definitief verleden tijd. Met
ingang van vrijdag, aan de vooravond van Kerstmis, valt het doek. Dan is het niet meer mogelijk bij
deze provider klant te worden,...
Categories: Internet [3]

Internet Hall of Fame eert RIPE-oprichter Blokzijl [5]
Computable Internet [2] - Fri, 12/17/2021 - 13:12
Internetpionier Rob Blokzijl is postuum opgenomen in de Internet Hall of Fame. De in 2015
overleden Nederlander wordt geroemd voor de oprichting van RIPE in 1989, een overlegorgaan ter
bevordering van de technische en administratieve ontwikkeling...
Categories: Internet [3]

Internet Hall of Fame eert RIPE-oprichter Blokzijl [6]
Computable Internet [2] - Fri, 12/17/2021 - 13:12
Internetpionier Rob Blokzijl is postuum opgenomen in de Internet Hall of Fame. De in 2015
overleden Nederlander wordt geroemd voor de oprichting van RIPE in 1989, een overlegorgaan ter
bevordering van de technische en administratieve ontwikkeling...
Categories: Internet [3]

Spearphishing-campagnes gaan nieuwe fase in [7]
Computable Internet [2] - Thu, 12/16/2021 - 14:57
Een mail met ‘nepklachten van een klant’ maar waarin in werkelijkheid een link naar een
kwaadaardige website. Het is een recent voorbeeld van de toenemende gewiekstheid van
spearphishing-campagnes.
Categories: Internet [3]

Strengthening Trust and Securing Digital Transformation: States’ Essential Role in
Cybersecurity [8]
BSA TechPost [9] - Wed, 12/15/2021 - 15:30
By Tom Foulkes and Henry Young In October 2021, in conjunction with Cybersecurity Awareness
Month, BSA published Strengthening Trust, Safeguarding Digital Transformation: BSA’s Cybersecurity
Agenda, which identifies BSA’s priorities and offers policy recommendations to improve
cybersecurity. BSA’s Cybersecurity Agenda addresses many cybersecurity issues that confront
leaders in state capitols across the US. The numbers illustrate … Read More >> [8]
The post Strengthening Trust and Securing Digital Transformation: States’ Essential Role in
Cybersecurity [8] first appeared on BSA TechPost [10].
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Java-kwetsbaarheid leidt tot paniek op internet [12]
Computable Internet [2] - Mon, 12/13/2021 - 12:38
De kwetsbaarheid in de Log4J 2-tool, die dit weekend aan de oppervlakte kwam, zorgt voor
ongerustheid onder security-experts. Met het opduiken van de eerst exploits, geeft Duitse overheid
het lek een &#39;code rood&#39; mee. Apache, de...
Categories: Internet [3]

Eerste Deense investering voor Newion is Passendo [13]
Computable Internet [2] - Mon, 12/13/2021 - 12:14
Newion, de Amsterdamse investeerder in software-startups en -scale-ups, zet zijn internationale
uitbreiding voort. Na eerder deals in Zweden en Duitsland te hebben gesloten, is er nu een Deense
primeur. Newion steekt 2,3 miljoen euro in Passendo,...
Categories: Internet [3]

Eerste Deense investering voor Newion is Passendo [14]
Computable Internet [2] - Mon, 12/13/2021 - 12:14
Newion, de Amsterdamse investeerder in software-startups en -scale-ups, zet zijn internationale
uitbreiding voort. Na eerder deals in Zweden en Duitsland te hebben gesloten, is er nu een Deense
primeur. Newion steekt 2,3 miljoen euro in Passendo,...
Categories: Internet [3]

Review: iPad mini (2021), de ideale draagbare assistent [15]
Techzine Reviews [16] - Sat, 12/11/2021 - 11:30
Van alle Apple-hardware die dit jaar een upgrade heeft gekregen gaat de eer voor de grootste
veranderingen naar de iPad mini. Was deze kleine tablet jaren geleden nagenoeg nog ten dode
opgeschreven – er zou te weinig vraag zijn naar dit schermformaat door de introductie van “Max”
iPhone-modellen – met de iPad mini (2021) bewijst […]
Categories: ICT [11]

Assange mag toch aan VS worden uitgeleverd [17]
Computable Internet [2] - Fri, 12/10/2021 - 16:03
Wikileaks-oprichter Julian Assange mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten (VS). Dat heeft
een Britse rechter in hoger beroep beslist. Een lagere rechtbank had eerder nog een
uitleveringsverzoek van de Amerikanen afgewezen.
Categories: Internet [3]

Iot vervult cruciale rol in tal van sectoren [18]
Computable Internet [2] - Wed, 12/08/2021 - 10:27
Slimme horloges, thermostaten en televisies. Het zijn de iot-devices van de moderne maatschappij.
Ook in de bedrijfssector zijn dit soort slimme producten bekend. Denk aan het verkeer, waar
autosensoren de situatie op de weg in de...
Categories: Internet [3]

Review: iPad (2021), alternatief voor de zakelijke laptop? [19]
Techzine Reviews [16] - Sat, 12/04/2021 - 11:30
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Apple heeft tijdens zijn september-evenement behoorlijk wat nieuwe producten aangekondigd. De
iPhone 13-modellen, iPad mini 6, Apple Watch 7 en een nieuwe versie van de ‘goedkope’ 10,2-inch
iPad. Deze laatste was door zijn relatief bescheiden upgrades overduidelijk het minst spannende
onderwerp van het evenement, maar tegelijkertijd blijft het één van de verkoopknallers van Apple.
Niet […]
Categories: ICT [11]

Telecom-ceo’s: 5G-plannen EU niet haalbaar [20]
Computable Internet [2] - Thu, 12/02/2021 - 19:07
EU-doelstellingen voor 5G-dekking en glasvezelaansluitingen in het jaar 2030 zijn niet haalbaar als
politici niet snel hun beleid aanpassen en beter afstemmen op marktontwikkelingen. Er zijn meer
inspanningen nodig om de gestelde doelen te halen. Dat...
Categories: Internet [3]

Webcollectie Xs4all-homepages bij KB beschikbaar [21]
Computable Internet [2] - Thu, 12/02/2021 - 14:26
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft het collectieproject rondom de homepages van de vroegere
internetprovider Xs4all gecompleteerd. Gedurende de afgelopen twee jaar wist het
webarchiveringsteam van de nationale bibliotheek 3.244 Xs4all-homepages uit de periode
1994-2001 voor de...
Categories: Internet [3]

Is delen bestanden in cloud antwoord op ransomware? [22]
Computable Internet [2] - Wed, 12/01/2021 - 15:16
Gezien de constante, exponentiële groei van het datavolume in alle sectoren zijn traditionele
benaderingen van opslag niet langer houdbaar. De pandemie en daarmee de snelle overgang van
het bedrijfsleven naar externe en hybride werkmodellen hebben de...
Categories: Internet [3]

PubHubs moet privacyvriendelijk sociaal netwerk worden [23]
Computable Internet [2] - Tue, 11/30/2021 - 10:55
Een nieuw Nederlands sociaal netwerk is in ontwikkeling onder de naam PubHubs. Openheid en
transparantie staan hoog in het vaandel. Het is de bedoeling de gegevens van de deelnemers in het
netwerk optimaal te beschermen.
Categories: Internet [3]

Trending: Twitter-baas Jack Dorsey stopt als topman [24]
Computable Internet [2] - Mon, 11/29/2021 - 22:25
Twitter-baas Jack Dorsey stapt per direct op als topman bij het sociale mediabedrijf. Hij draagt de
leiding over aan zijn technische rechterhand Parag Agrawal. De medeoprichter van Twitter denkt dat
zijn bedrijf beter af is zonder...
Categories: Internet [3]

De mythe van ‘privacy is moeilijk’ doorgeprikt [25]
Computable Internet [2] - Thu, 11/25/2021 - 13:05
Systemen zijn wél op een privacyvriendelijke manier te ontwerpen zonder dat dit ten koste gaat
van functionaliteit of bruikbaarheid. Vaak is het helemaal niet nodig met de privacy te schipperen
omdat systemen anders weinig impact zouden...
Categories: Internet [3]
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Een mini-pc op de thuiswerkplek, is dat wat? [26]
Techzine Reviews [16] - Thu, 11/25/2021 - 08:00
Als je bij het inrichten van je thuiswerkplek op zoek gaat naar een pc, ben je wellicht geneigd om
alleen naar laptops te kijken. Er zijn echter meer opties. Wij werkten een tijdje met een Gigabyte
Brix, om te ervaren hoe het is om een mini-pc op het bureau te hebben. De belofte van een […]
Categories: ICT [11]
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