Nieuwsbrief niet (goed) weergegeven?

Bekijk de webversie

Jakob aan het woord
In deze vijfde uitgave van onze nieuwsbrief (de laatste voor de zomervakantie
start) stelt onze nieuwe medewerker Co Tukker zich aan u voor. Co is per
1 januari 2017 ons team komen versterken.
De eerder uitgegeven nieuwsbrieven vindt u op onze website:
www.teuwisseninstallatietechniek.nl

ISDN
Uitfasering ISDN1/2 per 1 september 2019.
KPN is continue bezig met het moderniseren van de telefonienetwerken. Er is besloten om de
bestaande enkelvoudige ISDN1 en enkelvoudige & meervoudige ISDN2 uit te faseren per 1
september 2019.
Teuwissen Installatietechniek ontzorgt bestaande klanten met een overgang op de toekomstvaste
oplossing iVoice Connect.
Cloud communicatie, Telefonie uit de Cloud, Voice over IP of VoIP, Hosted VoIP, Hosted IP
telefonie, zo maar een greep uit de vele termen die gebruikt worden voor één en dezelfde dienst:
bellen over het internet tegen lagere telefoonkosten.
Hierdoor wordt een fysieke telefooncentrale op locatie overbodig. Deze telefooncentrale wordt
ondergebracht in de zogeheten 'cloud'. De telefonieoplossing draait op een server in een beveiligd
datacenter waar de temperatuurregeling, beveiliging en backup voorzieningen optimaal zijn.
Teuwissen Installatietechniek heeft een eigen datacenter in Amsterdam waar al vele bedrijven en
organisaties naar volle tevredenheid ondergebracht zijn.

Voordelen van Cloud telefonie
Cloud communicatie heeft als groot voordeel dat een investering voor een eigen telefooncentrale
niet nodig is. De oplossing wordt per werkplek afgenomen: u bepaalt zelf waarvoor u wel en niet
betaalt. Een besparing op uw telefoonkosten! Bovendien hoeft u geen concessies te doen omdat
het een schaalbare en flexibele oplossing is die dezelfde mogelijkheden biedt als een
telefooncentrale op locatie.

Nog meer voordelen van Cloud communicatie
Toekomstvast
Meer vestigingen en thuiswerkplekken mogelijk
Altijd de laatste software versie
Op afstand te beheren of aan te passen door Teuwissen Installatietechniek of uzelf
Koppeling met CRMsysteem
Laat u vrijblijvend informeren over de beste oplossing voor uw situatie!

Jakob Teuwissen

Even voorstellen: Co Tukker
In deze rubriek stellen onze medewerkers zich aan u voor, zodat u
weet welke mensen er werken bij Teuwissen Installatietechniek.
Mijn naam is Co Tukker, sinds 1 januari 2017 ben ik als elektromonteur
werkzaam bij Teuwissen Installatietechniek. Inmiddels ben ik helemaal
ingewerkt en werk ik zowel geheel zelfstandig als in teamverband aan
uiteenlopende elektrotechnische projecten en klein onderhoudswerk.
Daarnaast assisteer ik mijn collega's op de andere afdelingen als dat
nodig en/of gewenst is.
Iets meer over mezelf.
Ik ben 57 jaar, woon in Hilversum en ben getrouwd met Agnes. Mijn hobby's zijn, gelicentieerd
radiozendamateur, Home IT, Computertechniek en hengelsport.

Tips & tricks?
Tijd gaat snel. Heeft u langer dan een jaar geleden 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 kunt u
overwegen 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 juli
en augustus dan ontvangt u van ons een extra jaar garantie op de hardware, mits deze niet
ouder is dan 3 jaar.
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Deze email is verstuurd aan krvanzutphen@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@tigbv.nl toe aan uw adresboek.
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