Nieuwsbrief mei 2020
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
Helaas duurt de Coronacrisis nog voort. Wij werken, net als de meeste van onze
klanten nog steeds veel vanuit huis. Om onze kwaliteit van dientverlening te
waarborgen proberen we het standaard onderhoud aan uw ICT omgeving nog
steeds vanaf afstand te doen. Daar waar nodig komen we wel bij de klanten op
kantoor, zodat jullie gewoon goed kunnen blijven werken.
Als we langskomen zullen we de RIVM richtlijnen hanteren en jullie bijvoorbeeld
geen hand geven en de 1,5 meter regel hanteren.
Voor de rest zijn we per mail en per telefooon goed bereikbaar en zullen we er alles
aan doen om jullie ICT omgeving optimaal te laten functioneren. Ook vanuit ieder
zij of haar thuissituatie.

MS Office 365
Op 21 april heeft Microsoft de namen van zijn MS Office 365 pakketten gewijzigd.
De prijzen zijn vooralsnog niet gewijzigd. Hieronder de gewijzigde namen:
-

Office 365 Exchange Online heet nu Microsoft 365 Exchange Online
Office 365 Business Essentials heet nu Microsoft 365 Business Basic
Office 365 Business Premium heet nu Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business heet nu Microsoft 365 Business Premium
Office 365 Business heet nu Microsoft 365 Apps
Deze nieuwe namen komen ook, indien
jullie hiervan gebruik maken, vanaf
volgende maand op jullie factuur.

Alarmsysteem
Net zoals telefooncentrales destijds maakt de markt van alarmsystemen nu ook een
snelle ontwikkeling door. Zo hebben geavanceerde alarmsystemen meer
raakvlakken met ICT en Domotica dan wat we een paar jaar geleden voor mogelijk
hadden kunnen houden.

In dat kader hebben we ons ook verdiept in die markt en na diverse systemen te
hebben getest hebben wij nu gekozen voor Ajax Security (volledig gecertificeerd
volgens de Europese norm grade 2). Dit is een volledig draadloos systeem (eigen
beveiligde draadloze frequentie) die modulair is opgebouwd. Ajax Security
onderscheidt zich met naast de kwaliteit ook door het mooie design van de
modules. Een basisset is er al vanaf € 300,- ex BTW. Vanzelfsprekend is er een
mogelijkheid tot verbinding met meldkamer en is er een app voor de smartphone
inbegrepen. Ook camerabeelden zijn hierop zichtbaar.
Meer info: https://youtu.be/rLNROjPKpHc
We hebben dit systeem nu zelf in gebruik en het werkt perfect en super simpel. Als
je interesse hebt 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.
Het DTD team.
Met vriendelijke groet,
Yves & Martijn
DTD ICT

