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21 feb 2014  |  
Computable ICTnieuws  |  

De feiten & cijfers over
vrouwen & werk die je moet
kennen
» verder

Het nationale onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is op 18 februari 2014 .nl-

De 12 meest inspirerende
leiders - volgens jullie

registrar geworden. Daarmee is de cirkel tussen SIDN en het CWI, de organisatie die bakermat is voor

» verder

het .nl-domein, na achttien jaar weer rond. Het CWI droeg eind januari 1996 het beheer van het .nldomein formeel over aan de daarvoor opgerichte Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Het

Vitaliteit is meer dan een
rondje door het park rennen

...

» verder

Lees verder »

delen:

waarderen:

afdrukken

doorsturen

reageren

Meer over Internet
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 »
Bron:Mt.nl | 28 feb 2014 | business

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 »
Bron:Mt.nl | 25 feb 2014 | business

DEZE WEEK OVER ...
ZO HOUDT ONVZ ZIJN KLANTEN TEVREDEN
CLOUD

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 »

5x in de fout met de cloud

Bron:Mt.nl | 19 feb 2014 | cloud - businesscases
DUURZAAM

Cleantechinvesteerder Icos wil
duurzaam cashen

ZO BOUW JE EEN GROEIEND BEDRIJF MET LEGO
Dankzij Lego is Bricks2Play een van de snelstgroeiende bedrijven van Nederland. Het geheim zit in
de schaalbaarheid, zegt de ceo. Arno... Lees meer »

GEZOND ONDERNEMEN

Waarom forensen slecht is voor lijf
en geest

Bron:Mt.nl | 22 jan 2014 | cloud - businesscases

POSTNL KIEST EXTREME IT-STRATEGIE
De IT-aanpak van PostNL is het meest onorthodox van alle grote bedrijven in Nederland. 'We hebben
een cloud-only-strategie.'... Lees meer »

EVENTS

Bron:Mt.nl | 15 jan 2014 | cloud - businesscases

18 mrt 2014: Seminar Onzichtbaar Overtuigen
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