Jakob aan het woord
In deze zesde uitgave van onze nieuwsbrief (de eerste na de zomervakantie)
informeren wij u graag over JOYNE, de nieuwe provider voor digitale radio en
televisie en helpen wij u graag met het beschermen van uw digitale gegevens
en componenten.
De eerder uitgegeven nieuwsbrieven vindt u op onze website:
www.teuwisseninstallatietechniek.nl

JOYNE
JOYNE is een nieuwe Nederlandse provider voor digitale
radio en televisie via de satelliet. Met beide benen op de
grond klanten helpen, dat is de doelstelling en daarin wil
JOYNE uitblinken.
JOYNE presenteerde zich tijdens de Caravana beurs in
Leeuwarden. Met het motto ‘Gewoon doen’ bied JOYNE
een aantrekkelijk pakket met Nederlandse en
buitenlandse radio- televisiezenders aan. “Geen fratsen,
gewoon klanten goed helpen zoals het hoort.” aldus
Johrit Schellingerhout van JOYNE.
Tijdens Caravana werd JOYNE al geïntroduceerd bij de bezitters van caravans en campers.
Een hele belangrijke doelgroep voor digitale televisie via de satelliet. JOYNE lanceert een
compleet en betaalbaar radio en televisiepakket voor recreanten en thuis gebruik.
JOYNE biedt een ruim assortiment van Nederlandse en buitenlandse televisiezenders aan, het
geen wordt aangeboden via de satelliet en daardoor in heel Europa bereikbaar is. Tevens is dit
Tv-abonnement flexibel verkrijgbaar en met de beste beeld- geluidskwaliteit. Dit biedt u per
maand de optie om gebruik te maken van JOYNE.
JOYNE is de ideale keus voor Tv- en radiozender ontvangst thuis, in uw caravan, camper en in
uw 2e woning in Europa. Wij geloven net als JOYNE in het leveren van de beste service,
daarom is JOYNE rechtstreeks bij ons, Teuwissen Installatietechniek, af te nemen. De JOYNE
Dealer bij u in de buurt!
U kunt voor meer informatie kijken op onze website:
www.teuwisseninstallatietechniek.nl/joyne

Bescherm u zelf tegen ransomware
Ransomware is een, onder criminelen, populaire manier om
uw data of hardware te versleutelen waarna gevraagd wordt
om losgeld. U kunt slachtoffer worden van ransomware door
malware die zich op u hardware en netwerk verbergt. Het is
ten strengste af te raden om mee te gaan in de eisen van
degene die uw data of hardware gijzelt, aangezien er geen
garantie is dat de crimineel hierna niet met nieuwe eisen
komt.
Hoe kunt u zich wapenen tegen ransomware? Hier kan Teuwissen Installatietechniek u in
adviseren. Allereerst is het van belang dat wordt voorkomen dat u slachtoffer wordt van
malware, wat u kunt doen door periodiek onderhoud op uw software uit te laten voeren.
Software die niet up-to-date is zorgt voor onnodige risico's en opent de deuren voor ongewilde
toegang tot uw gehele netwerk; één verouderde PC vormt een gevaar voor uw hele netwerk.
Tevens kan Teuwissen Installatietechniek u adviseren en de hiervoor vereiste tools aanleveren
om veiliger gebruik te maken van uw besturingsysteem en mailapplicatie.
Als uw netwerk/PC toch nog geïnfecteerd mocht raken met ransomware kunt u met de juiste
voorbereiding de gevolgen sterk beperken. Het inrichten van een back-up schema zorgt ervoor
dat bestanden die anders verloren zouden gaan weer ter beschikking gesteld kunnen worden.
Ook is het verstandig om te beoordelen welke mensen in uw netwerk gebruik maken van een
administratorsaccount, als dit voor bepaalde werkzaamheden niet vereist is, kan het van belang
zijn deze mensen een secundair account toe te kennen. Mocht dit account dan geïnfecteerd
raken, is het voor de ransomware moeilijker om andere accounts te bereiken en deze te
versleutelen.
Mocht u nog vragen hebben omtrent ransomware of wilt u gebruik maken van onze diensten?
Aarzel niet en neem contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Tips & tricks?
Aardlekschakelaar testen
De aardlekschakelaar in de meterkast, hoort u elk half jaar te testen. Dit om de werking te
kunnen garanderen.
Dit kunt u plannen op de dag dat de zomer / winter tijd in gaat.
Mocht de aardlekschakelaar niet werken en/of aanspreken, dan kan dit voor gevaarlijke
situaties zorgen. Bel dan uiteraard een erkend installateur om dit probleem vakkundig te
verhelpen.

Aarding in de badkamer
Mocht u de badkamer gaan verbouwen, denk er dan aan dat de aarding in de nieuwe badkamer
goed wordt aangelegd. Zorg er voor dat alles potentiaal wordt vereffend. Dat wil zeggen dat alle
aarde met elkaar is verbonden. Dit is belangrijk voor uw veiligheid.

Laat dit dan ook door een erkend installateur doen!
Een goed advies hierbij, is ook om even na te gaan of de meterkast is voorzien van een
aardlekschakelaar. Mocht dit niet zo zijn, is dit wel een pré om dit te plaatsen. Hierdoor wordt u,
en uw installatie beter beveiligd.
Krijgt u elektrische schokken van uw elektrische apparatuur?
Dit kan zijn van de wasmachine, cv ketel, wasdroger, keukenapparatuur etc.? Dan zit er een
fout in uw installatie.
Dit kan er toe leiden dat de installatie niet goed functioneert. Een slechte verbinding kan
hiervoor de oorzaak zijn. Zorg dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgelost.
Dit ter voorkoming van letsel..
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