Nieuwsbrief niet (goed) weergegeven?

Bekijk de webversie

Jakob aan het woord
In deze vierde uitgave van onze nieuwsbrief (de eerder uitgegeven
nieuwsbrieven vindt u op onze website www.teuwisseninstallatietechniek.nl)
stelt onze medewerkster Karin zich aan u voor.
Wi-Fi
Op de camping en in het bungalowpark is het belangrijker dan water.
Veel mensen nemen ook dit jaar de tablet of laptop mee op vakantie, maar
liefst 65% blijkt uit onderzoek van Zoover onder 6.000 Nederlanders. In dit
onderzoek gaven de deelnemers ook aan dat de aanwezigheid van draadloos internet heel
belangrijk is. 75% van de ondervraagden let op de aanwezigheiid van Wi-Fi tijdens het boeken.
De meeste mensen willen graag de ontvangst over het hele terrein, voor 22% is het ook voldoende
als er alleen bij de receptie draadloos internet is.
Draadloos internet wordt tijdens de vakantie vooral gebruikt om uit te zoeken wat er allemaal te doen
is in de omgeving. Deden we dat vroeger nog thuis, tegenwoordig kijken we hier tijdens de vakantie
voor op internet. Ook het gebruik is explosief gegroeid. Teuwissen Installatietechniek is een aantal
jaren geleden al begonnen met producten en diensten te ontwikkelen. Inmiddels is er veel expertise
aanwezig, zijn alle mogelijke trainingen gevolgd en is er ruimschoots praktijkervaring opgedaan bij
particulieren, kleine woningen, villa's, kleine bedrijven, grote bedrijven, tuincentra, golfclub,
bungalowparken en mobiele oplossingen in combinatie met ons buitenaards internet via de satelliet.
Kortom, bij Teuwissen Installatietechniek kennen wij de valkuilen en bent u aan het goede adres
voor een optimaal advies en resultaat.
Jakob Teuwissen

Even voorstellen: Karin Teuwissen

In deze rubriek stellen onze medewerkers zich aan u voor, zodat u
weet welke mensen er werken bij Teuwissen Installatietechniek.
Mijn naam is Karin Teuwissen, sinds medio 1989 ben ik als administratief
medewerkster bij Teuwissen Installatietechniek werkzaam. Inmiddels
verwerk ik sinds 2002 de gehele boekhouding en loonadministratie.
Daarnaast werk ik in deeltijd bij een advies- en administratiekantoor in
Soest.

Iets meer over mezelf.
Ik ben 54 jaar en woon in Soest, ik ben getrouwd met Jakob. Onze twee kinderen zijn inmiddels
zelfstandig en hebben het ouderlijk nest een aantal jaren geleden verlaten. Mijn hobby's zijn:
koken, lezen, puzzelen, wandelen en tuinieren.

Tips & tricks?
Geen datakabel op zolder voor vast internet en/of wifi?
Teuwissen Installatietechniek brengt door middel van een Plastic-Optical-Fiber tot 100 Mbps op
zolder inclusief een vast aansluitpunt internet en/of wifi access point.
Meer dan 30% van de woningen heeft een glasvezelverbinding tot in de meterkast, maar daar
stopt het al snel. Doorgaans is internet en wifi op de begane grond geen probleem en op de
eerste etage lukt ook nog wel, maar op zolder gaat het mis. Niet als Teuwissen
Installatietechniek een innovatief product heeft mogen installeren. Wij brengen tot 100 Mbps op
zolder met een POF kabel via de bestaande elektriciteitsbedrading. U ziet er dus niets van,
geen gootjes, geen lelijke kabels, geen versterkers, geen power-over-line adapters, geen
extenders, geen repeaters en alles netjes door bestaande buisleidingen. PC’s en hardware
hoeven niet aangepast te worden en toch resulteert dit in de maximale bandbreedte die uw
provider in de meterkast levert.
Nieuwsgierig hoe wij dit doen? Geïnteresseerd in de kosten?
Informeer bij ons: www.teuwisseninstallatietechniek.nl
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