Nieuwsbrief augustus 2018
Elk kwartaal maken we een nieuwsbrief om kort de laatste nieuwtjes
op het gebied van onze dienstverlening met jullie te delen. Tevens
zullen we als er ergens een leuke aanbieding is, deze ook hierin
opnemen.
Mochten jullie hierover of over hele andere zaken vragen hebben dan
horen we die graag!

ICT voor makelaars en MKB
Op 15 augustus is Hans Goes bij ons op kantoor geweest om het
nieuwe systeem van Goes&Roos aan ons te demonstreren. Voor al
onze klanten die Goes&Roos gebruiken zijn we dus al volledig op de
hoogte van alle nieuwe mogelijkheden.

Telefonie (VoIP & Mobiel)
Van onze drie leveranciers: Vodafone, T-Mobile en Telfort, heeft TMobile op dit moment de beste aanbieding:
T-Mobile Sim-Only @Work, 2 GB + Onbeperkt bellen in NL, EU en VS
voor € 18,- ex btw p/m.
Mocht je mobiele abonnement binnenkort aflopen, laat het ons weten,
dan kijken we voor de meest gunstige aanbieding voor jullie.

Cloud-oplossingen
Door middel van CloudSync van Synology kunnen we nu ook lokale
data van een PC/laptop (mijn documenten/afbeeldingen/bureaublad
etc.) backuppen naar naar jullie dataserver.

Hardware & printers
Xerox geeft momenteel op bijna al haar printers een 0-paginaPagepack. Dit betekent dat je alleen betaald voor de pagina’s die je
daadwerkelijk print en dit voor een prijs die 20% onder de prijs ligt
van losse toners. Daarnaast krijg je ook nog eens 5 jaar volledige
garantie.

Camerabeveiliging
We leveren momenteel Ubiquiti camera’s met een hele hoge
beeldkwaliteit. Deze beelden slaan we op in de Cloud tegen een laag
tarief van € 12,50 per maand. De beelden kan je overal vandaan live
bekijken en herbekijken.

Mochten jullie in een van deze zaken interesse hebben, of kunnen we
jullie het met iets anders makkelijk maken, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Yves & Martijn
DTD ICT

