Nieuwsbrief niet (goed) weergegeven?

Bekijk de webversie

Jakob aan het woord
In deze tweede uitgave van onze nieuwsbrief stelt onze ITmedewerker Lorenzo zich aan u voor.
Tevens informatie over ons allernieuwste product waar wij
inmiddel ruimschoots ervaring mee hebben opgedaan: POF.
POF: Plastic-Optical-Fiber
Overal in huis of op kantoor goed internet door middel van onze POF
glasvezel. Meer dan 30% van de woningen heeft een glasvezelverbinding tot in
de meterkast. Teuwissen Installatietechniek gaat verder. Veel verder, namelijk
glasvezel door de gehele woning, maar zonder dat PC's en hardware
aangepast hoeven te worden, toch altijd de maximale bandbreedte. De
gebruiker is verlost van lelijke kabels, versterkers, power-over-line adapters,
extender en repeaters.
Jakob Teuwissen

Even voorstellen: Lorenzo Vredeveld
In deze rubriek stellen onze medewerkers zich aan u voor,
zodat u weet welke mensen er werken bij Teuwissen
Installatietechniek.
Mijn naam is Lorenzo Vredeveld. Sinds 1 december 2015 ben ik
als stagiair voor de opleiding medewerker ICT niveau 2 op het
ROC Hilversum gestart bij Teuwissen Installatietechniek en
inmiddels werk ik als BBL-leerling medewerker beheer ICT niveau
3. Na het afronden van deze opleiding wil ik doorleren voor
netwerkbeheer ICT niveau 4. Eén van mijn hobby's is aan
computers sleutelen, dat doe ik al vanaf mijn 13e jaar.
Iets meer over mijzelf: Ik ben 17 jaar en woon in Hilversum bij mijn
ouders en broer. Ik ben nu bezig met het behalen van mijn rijbewijs
zodat ik op een gegeven moment alleen naar u toe kan komen om te installeren, configureren
en eventuele problemen op te lossen.

Tips & tricks?

Tijd gaat snel. Heeft u langer dan een jaar geleden van ons een internet modem,
telefooncentrale, alarmsysteem of dergelijke hardware van ons geleverd gekregen? Grote
kans dat er inmiddels nieuwe en verbeterde apparatuur op de markt is gekomen! Om
gebruik te maken van de laatste stand van de techniek en problemen in de toekomst te
voorkomen overweegt u een firmware update door ons te laten uitvoeren. Daarmee koopt
u voor een zeer gering bedrag de nieuwste versie van dit product. Maakt u hiervan
gebruik in de maanden augustus t/m november dan ontvangt u er van ons een extra jaar
garantie bij op de hardware, mits deze niet ouder is dan 3 jaar.
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