Nieuwsbrief niet (goed) weergegeven?

Bekijk de webversie

Jakob aan het woord
In deze derde uitgave van onze nieuwsbrief (de eerder uitgegeven
nieuwsbrieven vindt u op onze website www.tigbv.nl) stelt onze medewerker
Stefan zich aan u voor.
Tevens informatie over het door ons in 2015 geïntroduceerde product, satelliet
internet, waar wij inmiddels ruimschoots ervaring mee hebben opgedaan en
ook al omzet in draaien: A2C (oftewel: Astra-to-Connect).
Overal goed internet, ook op die plaatsen waar providers het niet kunnen
leveren, gaat Teuwissen Installatietechniek 10 stappen verder. Is er geen
glasvezel, is er geen Ziggodienst of zit men met de KPN aansluiting te ver verwijderd van de
wijkcentrale voor een snelle en stabiele internet verbinding? Voor Teuwissen Installatietechniek
begint het waar anderen ophouden.
Tegen redelijke investering en maandkosten een internet verbinding eventueel aangevuld met
telefonie en digitale TV. Alles vanaf 1 schotel en doorgaans in een paar uur geïnstalleerd op iedere
plek in Europa. Nieuwsgierig (omdat u ook over een slechte aansluiting beschikt)? Bel voor info! Ook
een uitstekende oplossing voor bedrijven (met PIN-apparatuur) als back-up verbinding mocht de
hoofdaansluiting het ineens niet meer doen. Onze A2C neemt de internetverbinding over zonder dat
u en uw klanten er iets van merken. U ontvangt uiteraard wel een email notificatie om de gepaste
maatregelen te kunnen treffen zodat uw hoofdaansluiting weer snel operationeel is.
Jakob Teuwissen

Even voorstellen: Stefan De Graaf
In deze rubriek stellen onze medewerkers zich aan u voor, zodat u
weet welke mensen er werken bij Teuwissen Installatietechniek.
Mijn naam is Stefan De Graaf, sinds 1 juli 2008 ben ik als technicus
niveau 4 werkzaam bij Teuwissen Installatietechniek.
Inmiddels ben ik leidinggevend installatietechnicus en begeleid onze
BBL-studenten zowel op elektrotechnisch als op het gebied van it-ict
netwerkbeheer niveau 2,3 en 4.

Iets meer over mijzelf: Ik ben 30 jaar en woon in Huizen. Ik ben
getrouwd met Kim, wij hebben een zoon van 1,5 jaar oud. Mijn hobby’s
zijn mountainbiken en sleutelen aan motoren en auto’s. Ik ben nu bezig met mijzelf verder te

bekwamen en up-to-date te blijven op het gebied van IT, ICT, VOIP en Wi-Fi. Ik wil mij graag
verder bekwamen in leidinggevende werkzaamheden.

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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