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Regels netneutraliteit gaan bij 'nieuwsban' niet op [1]
Computable Internet [2] - wo, 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.
Categorieën: Internet [3]

‘Informatie over inzet persoonlijke data moet beter’ [4]
Computable Internet [2] - ma, 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...
Categorieën: Internet [3]

MWC 2022 in de ban van nft en metaverse [5]
Computable Internet [2] - wo, 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.
Categorieën: Internet [3]

MWC 2022 in de ban van nft en metaverse [6]
Computable Internet [2] - wo, 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.
Categorieën: Internet [3]

Messagebird blokkeert Russische klanten en start fonds [7]
Computable Internet [2] - di, 03/01/2022 - 16:48
Messagebird, leverancier van communicatiesoftware, legt zijn Russische klanten sancties op.
Tegelijk richt het bedrijf een eigen niet-gouvernementele organisatie (ngo) op die humanitaire hulp
kan bieden. Dit Messagebird.org krijgt een startkapitaal van tien miljoen dollar, wat het...
Categorieën: Internet [3]

Bloomreach: waarde verdubbeld én injectie 175 mln [8]
Computable Internet [2] - do, 02/24/2022 - 19:40
Het Amerikaanse Bloomreach, aanbieder van allerhande diensten rondom e-commerce, online
klantenbinding en data-analyse, profiteert flink van de corona-lockdown. Het afgelopen jaar
verdubbelde de waarde van het bedrijf volgens vermogensbeheerder Goldman Sachs tot 2,2 miljard
dollar. Die...
Categorieën: Internet [3]

Epos Expand Vision 3T review – videoconferencing zonder zorgen [9]
Techzine Reviews [10] - do, 02/24/2022 - 08:30
Epos wil zich meer en meer onderscheiden op de markt voor hybride werken. De Expand Vision 3T
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moet het inrichten van een Microsoft Teams-ruimte zo eenvoudig mogelijk maken. Wij keken er eens
iets beter naar. Je hebt nogal wat keuze als je een vergaderruimte in gaat richten. En die keuze
wordt alleen maar groter. Steeds […]
Categorieën: ICT [11]

Threat intelligence (en hoe hackers net mensen zijn) [12]
Computable Internet [2] - wo, 02/23/2022 - 14:42
Na elke cyberaanval verschijnt een technische beschrijving van hoe websites of systemen werden
gehackt, de manier waarop kwetsbaarheden werden blootgelegd, of hoe slachtoffers losgeld
moesten betalen in een niet-traceerbare cryptocurrency. Daarbij wordt weleens vergeten dat
achter...
Categorieën: Internet [3]

SIDN waarschuwt houders opgezegde domeinnamen [13]
Computable Internet [2] - di, 02/22/2022 - 12:50
Voormalige houders van nl-domeinnamen krijgen binnenkort een bericht wanneer op deze
opgezegde domeinnamen gericht mailverkeer binnenkomt. De Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN) wil hiermee datalekken voorkomen en domeinhouders beter beschermen. De actie
maakt onderdeel uit van...
Categorieën: Internet [3]

“Tech” Policy Isn’t Just for Tech Anymore [14]
BSA TechPost [15] - do, 02/17/2022 - 15:00
Digital transformation – through software, cloud computing, and connected devices – is significantly
changing how companies in every sector operate.
The post “Tech” Policy Isn’t Just for Tech Anymore [14] first appeared on BSA TechPost [16].
Categorieën: ICT [11]

Wifi 6E is volgende generatie van connectiviteit [17]
Computable Internet [2] - ma, 02/14/2022 - 14:13
De pandemie en de shift naar het hybride werken hebben connectiviteit bovenaan op de
bedrijfsagenda geplaatst. Sinds januari van 2021 heeft zestig procent van de wereldbevolking
toegang tot een internetverbinding. In Nederland had in 2019 97%...
Categorieën: Internet [3]

Stichting eist einde ‘hoge’ commissie op apps [18]
Computable Internet [2] - ma, 02/14/2022 - 11:55
Stichting App Stores Claims eist een miljard euro van Apple en Google omdat die bedrijven een te
hoge commissie vragen bij de verkoop van apps. Het plan is een massaclaim op te tuigen om de
techgiganten...
Categorieën: Internet [3]

Vertrouw niet (meer) blind op tweefactorauthenticatie [19]
Computable Internet [2] - vr, 02/11/2022 - 15:38
Tweefactorauthenticatie (2fa) geldt als een van de beste manieren om online-accounts te
beveiligen. Nu hackers een manier hebben ontdekt om ook deze methode te kraken - zelfs met
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gratis tools - is het de vraag hoelang...
Categorieën: Internet [3]

TrustBuilder in zee met Noorse Signicat [20]
Computable Internet [2] - do, 02/10/2022 - 12:45
Customer identity & access management (ciam)-specialist TrustBuilder neemt Signicat op in zijn
Service Catalog. Met behulp van de identificatiediensten van Signicat kunnen TrustBuilder-klanten
hun online-diensten via verschillende Europese elektronische identiteitskaarten ontsluiten.
Categorieën: Internet [3]

Justitie weer met Solvinity in zee [21]
Computable Internet [2] - wo, 02/09/2022 - 13:01
Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft de langdurige samenwerking met Solvinity een
vervolg. De Amsterdamse it-dienstverlener regelt voor de instantie een nieuw systeem voor
beveiligde internettoegang (JuBIT3), de opvolger van JuBIT2, dat sinds 2012 bij...
Categorieën: Internet [3]

Spoelstra Spreekt: Meta problemen [22]
Computable Internet [2] - wo, 02/09/2022 - 11:45
Facebook verloor afgelopen week 220 miljard op de beurs. Dollar wel te verstaan. Waren het
bitcoins geweest dan was het nog veel meer geweest. Of minder, hangt er van af welke dag het is.
Categorieën: Internet [3]

Apple laat boete bij ACM oplopen tot 15 miljoen [23]
Computable Internet [2] - di, 02/08/2022 - 12:16
De boete die Apple is verschuldigd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is opgelopen tot
vijftien miljoen euro. Het techbedrijf moet de voorwaarden voor toegang tot de Nederlandse App
Store aanpassen. Tot nog toe heeft...
Categorieën: Internet [3]

Zitten wij straks uur per dag in de metaverse? [24]
Computable Internet [2] - ma, 02/07/2022 - 12:21
Over vier jaar zal een kwart van de bevolking minimaal een uur per dag in de metaverse
doorbrengen. Dat doen ze voor werk, winkelen, onderwijs, sociale contacten en amusement,
voorspelt onderzoeksbureau Gartner. De analisten waarschuwen ook...
Categorieën: Internet [3]

Zitten wij straks uur per dag in de metaverse? [25]
Computable Internet [2] - ma, 02/07/2022 - 12:21
Over vier jaar zal een kwart van de bevolking minimaal een uur per dag in de metaverse
doorbrengen. Dat doen ze voor werk, winkelen, onderwijs, sociale contacten en amusement,
voorspelt onderzoeksbureau Gartner. De analisten waarschuwen ook...
Categorieën: Internet [3]

Facebook verliest voor het eerst gebruikers [26]
Computable Internet [2] - vr, 02/04/2022 - 11:22
Voor de eerste keer in zijn bestaan heeft Facebook een daling van het gemiddelde aantal dagelijkse
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gebruikers gemeld. Op de beurs kreeg het aandeel van moederbedrijf Meta een uppercut.
Categorieën: Internet [3]
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