
 
 

 
 

Nieuwsbrief maart 2019 

 
Elk kwartaal maken we een nieuwsbrief om kort de laatste nieuwtjes 
op het gebied van onze dienstverlening met jullie te delen.  

Mochten jullie hierover, of over andere zaken, vragen hebben dan 
horen we die graag! 

 

DTD Algemeen 

Omdat Peter meer naar het zuiden wilde gaan wonen heeft hij na 8 
jaar bij ons te zijn geweest daar een nieuwe uitdaging gezocht en 
gevonden. We wensen Peter veel succes in zijn nieuwe werkomgeving. 

Per 1 april komt Avinash ons team versterken als ICT specialist 

 

ICT voor makelaars en MKB 

Microsoft heeft vorige maand kenbaar gemaakt dat ze stoppen met het 
ondersteunen van Windows 7 per januari 2020. Dit betekent onder 
andere dat er vanaf die datum geen beveiligingsupdates meer komen 
voor deze versie.  

We raden jullie dan ook aan om alle PC’s die nog op Windows 7 
draaien voor die tijd te vervangen. Natuurlijk zullen we dit, indien jullie 
nog dit soort PC’s hebben, met jullie persoonlijk bespreken als we bij 
jullie zijn.  

 

Telefonie (VoIP & Mobiel) 

Wil je je handen vrij hebben tijdens het bellen of heb je last van 
slechte akoestiek of luidruchtige collega’s? Probeer dan nu 2 weken 
vrijblijvend een professionele headset van Sennheiser en merk zelf het 

verschil.  

 



  
 
 
 
   

 

 

Sennheiser is keer op keer verkozen tot de allerbeste koptelefoon en 
dat is dan ook de reden dat wij Sennheiser adviseren. 

 

Cloud-oplossingen 

We kunnen jullie NAS-servers koppelen aan Onedrive (Microsoft 365), 
waardoor de synchronisatie van alle bestanden met bijvoorbeeld jullie 
thuis PC makkelijker en sneller verloopt. 

Ook kunnen we deze koppeling gebruiken om de Data te koppelen aan 

het nieuwe systeem van Goes&Roos. Hierdoor wordt het mogelijk jullie 
eigen documenten te koppelen aan objecten en/of relaties.  

 

Hardware & printers 

Sinds vorig jaar zijn we officieel partner van Apple geworden. We 

kunnen nu nog makkelijker en sneller Apple producten voor jullie 
regelen.  

 

 

We mogen het hele assortiment leveren. Dus als je een iMac, 
MacBook, iPad, Apple Watch of een andere leuke Apple accessoire wilt 

hebben, laat het ons weten en wij regelen het voor je. 

 

 

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 


