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Nieuwsbrief Onderhoudsabonnementen
Waarom een onderhoudsabonnement op uw PC(‘s) en eventuele server(s)
* Alle Windows versies van Microsoft vertonen grote fouten. Hierdoor is het voor derden mogelijk om via het
Internet toegang te verkrijgen tot uw PC (en een eventueel achterliggend netwerk).
* Dagelijks worden er fouten gevonden, waar al vaak een zogenaamd “Exploit” voor ontwikkeld is, hetgeen betekent
dat er hackers gebruik maken van zo’n lek.
* Microsoft brengt maandelijks “security patches” uit, welke deze problemen zouden moeten oplossen.
Het komt echter regelmatig voor dat een patch meer schade veroorzaakt dan oplost.
* Preventief onderhoud voorkomt problemen met stof en vastlopende ventilatoren.

Wat zijn uw voordelen
Uw systemen, programmatuur en netwerkbeveiliging worden “up to date” gehouden, zodat u hier geen omkijken naar
heeft. Storingen ten gevolge van virussen, ad-ware en mall-ware worden geminimaliseerd.
Door het reinigen van de hardware, defragmenteren van de harde schijf en herstellen van fouten in Windows blijft
(blijven) uw PC(‘s) langer inzetbaar.
U komt in aanmerking voor onze laagste tarieven en de automatiseringskosten zijn beheersbaar.
Wij worden door een netwerk van ongeveer 5.000 vakmensen op de hoogte gehouden van alles wat er speelt in
automatiseringsland.
Door trainingen en cursussen houden wij onze vakkennis op peil. Wij kunnen u daardoor beter ondersteunen en
adviseren.

Wat kunnen wij verder voor u betekenen
Door onze kennis van logistiek en de analyse van verschillende bedrijfsprocessen zijn wij in staat te berekenen wat een
normale werkplek per dag aan directe en indirecte kosten vergt. De uitkomst daarvan is door een afstudeerproject op
de TU Twente bevestigd en ligt op € 240,– per dag.
Iedere computerstoring kost u dus minimaal € 240,–, waarbij het verlies aan gegevens nog niet is meegerekend.
Wij bouwen daarom onze eigen PC’s, werkstations en servers, naar de hoogst haalbare en betaalbare kwaliteitsnorm.
Wij leggen zelf de netwerkbekabeling, omdat goede kabels meer dan 10% snelheidswinst geven.
Wij begeleiden gebruikers, zodat deze het hoogste rendement uit hun PC’s halen.
Wij zijn met toewijding en passie met ons vak bezig en zijn geen dozenschuivers. Wilt u uw personeel met goedkoop
gereedschap laten werken, dan adviseren wij u de PC’s via het Office Centre aan te schaffen. Wij installeren deze
graag voor u tegen ons uurtarief.
Wanneer u vragen heeft, dan komen wij graag bij u of wij nodigen u uit in Doetinchem. Wij kunnen u daar alle
producten demonstreren. Meer informatie over ons bedrijf vindt u op www.softsolutions.nl

