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Snapchat 20 miljard
dollar waard
in kapitaalronde
De populaire foto- en chatapp
Snapchat heeft 1,8 miljard dollar
kapitaal opgehaald bij investeer
ders. Volgens de technologieweb
site TechCrunch werd het bedrijf
daarbij gewaardeerd op zowat
20 miljard dollar, tegenover 15 mil
jard een jaar geleden. Het verse
geld komt van Genera! Atlantic, Se
quoia Capita!, T. Rowe Price, Lone
Pine, Glade Brook Capita!, IVP,
Coatue Management, Fidelity en
nog andere partijen, weet Tech
Crunch. Nog volgens de techsite
blijkt uit een gelekte presentatie
dat Snapchat vorig jaar een omzet
heeft gedraaid van 59 miljoen dol
lar. Meer dan 100 miljoen mensen
gebruiken de app dagelijks. Ge
middeld zijn ze er een klein half
uur per dag mee bezig.
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De Amerikaanse nieuwssite
Gawker zoekt een koper. Het
bedrijf moet van de rechter
140 miljoen dollar betalen aan
de worstelaar Hulk Hogan.

Dit heeft het
potentieel om
vrijheid te brengen
In mijn land.
DE NOORD-KOREAANSE
VLUCHTELING
JUNG GWANG-IL

zegt dat westerse drones
stiekem usb-sticks met
verboden films en muziek
droppen in zijn land.

MOBIEL INTERNET

Frequenties voor
4G en 5G worden
geharmoniseerd
De 28 Europese ministers van Tele
com hebben gisteren beslist dat de
frequentie 700 MHz tegen 2020
wordt vrijgemaakt voor snel mo
biel internet via 4G- en 5G-netwer
ken. De lidstaten moeten tegen
30 juni 2020 de frequenties van
694 tot 790 MHz onder dezelfde
technische vereisten beschikbaar
stellen. Tegen die datum zal ook de
nieuwe 5G-techniek beschikbaar
zijn. Vandaag bepalen de lidstaten
nog zelf hoe radiofrequenties wor
den toegewezen, maar dat moet
van de EU beter worden gecoördi
neerd. De landen kunnen twee jaar
uitstel krijgen, maar alleen als ze
dat goed motiveren. Over twee jaar
moeten ze ook een plan hebben
om de frequentieband te harmo
niseren.

BETAALTECHNOLOGIE

Bank Santander
experimenteert
met blockchain
De Britse tak van Bank Santander
begint een proefproject om inter
nationale betalingen te registreren
met de blockchaintechnologie, die
vooral bekend is van de virtuele
munt bitcoin. De dienst kan al vol
gend jaar worden uitgerold naar
de klanten, zegt het hoofd innova
tie van de bank.
Met blockchain wordt een cen
trale databank gecreëerd waarin
alle deelnemers alle transacties
kunnen traceren. Dankzij de tech
niek is niet langer een centraal
platform nodig om transacties te
registeren en te valideren.
Zowat 6.000 Britse werknemers
van Santander testen de technolo
gie uit in een intern pilootpro
gramma dat mikt op snellere en
veiliger betalingen. REUTERS

SLIMME LABELS
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Een project van het Vlaams In
stituut voor de Logistiek (VIL)
en enkele Vlaamse mode
bedrijven toont aan dat de ver
vanging van barcodes door
RFID-labels na 1,2 tot 2,9 jaar

terugverdiend Is, vooral dank
zij een accurater stockbeheer.

