Nieuwsbrief mei 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
We zijn druk bezig om een nieuwe dienst op te zetten: Websites. Door
een nieuwe samenwerking kunnen we nu ook mooie en originele
websites voor een goede prijs ontwerpen, bouwen en beheren. Voor
makelaars ook inclusief een koppeling met Funda.
We komen snel met een extra nieuwsbrief hierover met meer
informatie.

ICT voor makelaars en MKB
Een “Paperless Office” is hot. Met onze Hybride Cloud oplossing kan
dit. Met behulp van Microsoft Surface Pro’s of laptops en MS Office365
(Onedrive) hebben we dit al bij
meerdere kantoren ingericht.
De Surface lijn van Microsoft zijn
prachtige producten met
uitstekende specificaties. De
Surface Pro 5 incl. een Typecover
is er vanaf € 999,-.
Geinteresseerd ? Laat het ons
weten.

Telefonie (VoIP & Mobiel)
Qua mobiele telefonie mogen we
sinds kort naast Vodafone, T-Mobile en Telfort nu ook KPN en Tele2
aanbieden.
Tele2 heeft bijvoorbeeld op dit moment een aanbieding voor een simonly abonnement met onbeperkt bellen en onbeperkt data voor
€ 20,66 ex btw per maand.

Mocht je vragen hebben over mobiele telefonie of verloopt jouw
abonnement binnenkort, laat het ons weten en we kunnen je een goed
advies geven.

Cloud-oplossingen
Microsoft Teams is een samenwerkingsplatform dat onderdeel is van
Office 365. Volgens Microsoft is het hun snelst groeiende app. Toch
zien we dat Office 365-gebruikers nog weinig gebruik maken van
Teams. Het overgrote deel van zakelijke communicatie loopt nog
steeds via e-mail, Whatsapp of privé-accounts. Niet altijd even
efficiënt, want waar vind je wat terug? Ook vanuit veiligheidsoogpunt
is dit niet altijd wenselijk. Zo is een groter risico op een datalek. Zeker
met de in mei gelanceerde AVG in het achterhoofd is dit een
aandachtspunt.
Wil je meer informatie, laat het ons weten.

Hardware & printers
HP heeft een nieuw soort printer op de markt gezet: Pagewide
printers, die in één drukgang over de hele breedte van de pagina
printen. 42.240 minuscule spuitmondjes op een vaste printkop
brengen inkt aan op precies de juiste plaats op een bewegend vel A4
of A3 papier. Deze printers en multifunctionals kunnen we u aanbieden
met en zonder onderhouds/toner pakket en in de koop en lease
variant.

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

