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HET CWI WORDT WEER .NL-REGISTRAR

 Het nationale onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is op 18 februari 2014 .nl-
registrar geworden. Daarmee is de cirkel tussen SIDN en het CWI, de organisatie die bakermat is voor
 het .nl-domein, na achttien jaar weer rond. Het CWI droeg eind januari 1996 het beheer van het .nl-
domein formeel over aan de daarvoor opgerichte Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Het
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DE 6 LESSEN VAN HET MOBILE WORLD CONGRESS 2014
 De afgelopen dagen vond het jaarlijkse Mobile World Congress plaats. Dit zijn de 6 belangrijkste
 mobiele lessen van dit jaar. 1. Wie de... Lees meer »
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MAYER-SCHÖNBERGER: 'ELK BEDRIJF WORDT DATABEDRIJF'
 Elke traditionele organisatie moet leren denken als databedrijf, zegt Viktor Mayer-Schönberger,
 bekend van De big datarevolutie.... Lees meer »
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ZO HOUDT ONVZ ZIJN KLANTEN TEVREDEN
 Hoe zorg je voor onderscheid, als je niet de grootste partij in de markt bent? Dit is de werkwijze van
 ONVZ. De markt voor... Lees meer »
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POSTNL KIEST EXTREME IT-STRATEGIE
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