
 
 

 
 

Nieuwsbrief december 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 

Vanaf 1 januari komt Karim ons team versterken. Karim heeft al een 
paar jaar ervaring met werkplekbeheer en zal in zijn rol als ICT 
Specialist bij al onze klanten over de vloer komen. 

Per dezelfde datum zal Avinash ons bedrijf verlaten. We wensen hem 
succes met zijn nieuwe uitdaging. 

Menno is al een paar maanden bij ons als stagiaire aan de slag en ook 
Thomas komt in die rol bij ons werken. Deze jongens kunnen jullie 
vanuit hun rol als helpdeskmedewerker aan de telefoon krijgen.  

 

Feestdagen & openingstijden 

Vrijdag 27 december zijn we gesloten.  

Dinsdag 31 december gaan we om om 15.00 uur dicht.     

 

ICT voor makelaars en MKB 

Zoals in onze vorige nieuwsbried al 
gemeld gaat Microsoft per 14 
januari de ondersteuning van 
Windows 7 stoppen. In de praktijk 

betekent dit dat alle PC’s die nog 
op Windows 7 draaien vervangen 

moeten worden, want anders is de 
veiligheid van het network niet 
meer te garanderen. Zeker in het 

kader van AVG is dit een belangrijk 
item.  

 



  
 
 
 
   

 

 

We hebben in de afgelopen periode al veel PC’s bij onze klanten 
vervangen en er lopen nog wat offerte trajecten. Want doordat we dit 

tijdig hebben onderkend hebben we mooie kortingen van HP gekregen 
om onze klanten een goed aanbod te doen. Mocht je toch nog een PC 

met Windows 7 hebben, laat het ons dan weten, dan kunnen we een 
mooi aanbod doen om deze te vervangen. 

 

Telefonie (VoIP & Mobiel) 

Sinds oktober mogen we nu ook mobiele abonnementen van KPN 
afsluiten. Hierdoor kunnen we jullie nu een aanbod doen vanuit alle 
grote providers. Dus voor nieuwe mobiele abonnementen en/of 
verlengingen kan je bij ons terecht. We geven je dan een keurige 

vergelijking van alle providers waaruit jij kan kiezen.       

 

 

Hardware & printers 

Microsoft heeft de nieuwe Surface 
onthult, de Surface Pro X. 

Een prachtig apparaat met de 

functionaliteit van een goede 
laptop en het gemak van een 
tablet. Wil je hier meer over 

weten, laat het ons dan weten. 

 

 

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 


