Beste Relatie,
Met de Negeso Newsflash informeren
relaties over nieuwe ontwikkelingen.
nieuwsbrief informeren wij u graag
vernieuwde referentiepagina en de nu
ondersteuning van IPv6.
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wij onze
In deze
over de
volledige

With the Negeso Newsflash we inform our relations
of new developments. In this newsletter we would
like to inform you about the Updated references
page and the full support for IPv6.

VERNIEUWDE REFERENTIEPAGINA
Onlangs heeft Negeso een aantal nieuwe
websites, webshops en portals opgeleverd, die
zijn ontwikkeld met het Negeso W/CMS 3.0
content management systeem. Het touch friendly
webdesign, dat gebruikt maakt van tegels voor
betere navigatie op de PC en notebook (met of
zonder touchscreen), smartphone en tablet, blijkt
een populaire stijl van modern webdesign te zijn.

Recently, Negeso has delivered several new
websites, internet shops and portals, that have
been developed with the Negeso W/CMS 3.0
content management system. The touch friendly
web design, utilizing tiles for better navigation on
PC and notebook (with or without a touch screen),
smartphone and tablet, is proving to be a popular
style of modern web design.

De referentiepagina is opnieuw ontworpen met
een touch friendly webdesign in tegelstijl en de
referenties zijn bijgewerkt. Neem een kijkje op
http://www.negeso-cms.nl/referenties_nl.html.

The references page has been redesigned with a
touch friendly webdesign, utilizing tiles, and the
references have been updated. Have a look at
http://www.negeso-cms.com/references_en.html.

Wilt u ook uw website voorzien van een touch Would you like to give your website a touch friendly
friendly webdesign met tegels? Bel 030-8080203 web design with tiles? Call +31-30-8080203 for a
voor een prijsopgave of lees meer over website price quote.
maken met Negeso op http://www.negesocms.nl/website_maken_nl.html.

VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN IPv6

Het huidige IPv4 systeem om websites, emailservers en computers op het internet te
adresseren is beperkt tot ongeveer 4 miljard
adressen. Internet Service Providers kunnen geen
nieuwe adressen meer verkrijgen; IP-adressen
kunnen alleen nog maar worden gekocht op de
markt. De internetgemeenschap is de opvolger
“IPv6” aan het implementeren. IPv6 maakt een
veel grotere adresruimte beschikbaar van
ongeveer 4 miljard maal 4 miljard adressen.

The current IPv4 system to address websites, e-mail
servers and computers on the internet is limited to
about 4 billion addresses. It is not possible anymore
for Internet Service Providers to obtain new
addresses; IP addresses can only be bought on the
market. The internet community is currently
implementing the follow-up system “IPv6”. IPv6
makes available a much larger address space of
around 4 billion times 4 billion addresses.

Bijvoorbeeld www.google.com heeft een IPv4
adres 173.194.40.244 en een IPv6 adres
2a00:1450:400f:803:0:0:0:1010 of in verkorte
notatie 2a00:1450:400f:803::1010.

For example, www.google.com has an IPv4 address
173.194.40.244
and
an
IPv6
address
2a00:1450:400f:803:0:0:0:1010 or in shorthand
notation 2a00:1450:400f:803::1010.

Negeso heeft IPv6 geïmplementeerd op haar
wereldwijde hosting platform, en is nu klaar voor
IPv6. Uiteraard zal IPv4 de komende jaren blijven
worden ondersteund door de internetgemeenschap en Negeso.

Negeso has implemented IPv6 on its world wide
hosting platform, and is now ready for IPv6.
Naturally, the internet community and Negeso will
keep supporting IPv4 in the years to come.

Klanten die hun domeinnaam registreren bij Customers who register their domain name at
Negeso hoeven niets te doen, de technici van Negeso need do nothing, our technicians will take
Negeso zullen zorgdragen voor alle noodzakelijke care of all the necessary adjustments.
aanpassingen.
Voor klanten die hun domeinnaam elders
registreren zijn enkele eenvoudige aanpassingen
in de DNS-records nodig om aan te sluiten op
IPv6. In de komende maanden zullen wij onze
klanten informeren over de precieze wijzigingen.

Customers who register their domain name
elsewhere only need to make several
straightforward changes to their DNS records to
become IPv6 ready. In the months to come, we will
inform our customers about the exact changes to
make.

Hebt u vragen over wat IPv6 voor u betekent?
Neem gerust contact op met één van onze
Support medewerkers op support@negeso.com
of 030-8080203.

If you have any query regarding what the
implications of IPv6 will be for you, please contact
our Support staff at support@negeso.com or +3130-8080203.

Met vriendelijke groet,

Best regards,

Negeso W/CMS
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Op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in
Euros en exclusief BTW.

Our terms and conditions apply to all offers,
agreements and legal relationships. All prices are in
Euros and exclude VAT.

Kijk naar onze Hoe kan ik ... Youtube filmpjes!

Watch our new HowTo Youtube movies!

Wilt u zich uitschrijven, stuur dan een email aan
support@negeso.com.

You can unsubscribe by sending an e-mail to
support@negeso.com.

