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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen we u de november-editie van onze nieuwsbrief. Op
deze manier houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen
in de markt, bij Zetacom en bij onze leveranciers.
In deze editie vindt u een nieuwe blog over slimme camera's in de
zorg en hoe dit veilig kan en blijft. Daarnaast hebben we voor u ook
een blog over digitalisering op de werkvloer en de krachten hiervan.
Ook willen we u attenderen om te letten op uw telefonische
bereikbaarheid tijdens de feestdagen.
Verder hebben we veel productnieuws, waaronder de lancering van
Cloudya, de nieuwe telefonieoplossing van NFON. Jabra start een
cashback actie, HPE Aruba kondigt end of sale op een aantal
producten aan en hun nieuwe product Cape komt aan bod.
met vriendelijke groet,
Dick Dompeling
Algemeen directeur Zetacom

Blog

Houd slimme camera's in de zorg wél
veilig
Het gebruik van slimme camera’s in de zorg neemt toe. Deze
technologie biedt veel kansen voor zorgoptimalisatie en heeft
verschillende voordelen voor medewerkers en patiënten. Zorg alleen
wel dat camera’s ook veilig zijn én blijven. Periodieke updates van
camerasoftware worden nu bijvoorbeeld nog vaak vergeten. Dan
worden camera’s een veiligheidsrisico in de ICT-omgeving, ook voor de
privacy van bewoners of patiënten.
Lees hier de gehele blog

Blog

De vijf superkrachten van de digitale
medewerker
‘Kijk daar! Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is uw
medewerker met digitale superkrachten!’ OK, toegegeven, het klinkt
niet zo vlot als ‘Superman’, maar het is wel waar dat digitalisering zorgt
voor superkrachten op de werkplek. Met een breed scala aan nieuwe
instrumenten en innovatieve technologieën zorgen bedrijven ervoor dat
hun medewerkers radicaal anders gaan werken. Maar wat zijn dan die
nieuwe krachten? Laten we eens kijken naar de vijf superkrachten van
de digitale medewerker.
Lees hier de gehele blog

Vacatures

Zetacom zoekt nieuw talent
Door de groei van Zetacom, zijn wij opzoek naar nieuw talent om het
team te versterken. Er staan een aantal vacatures open voor
verschillende functies. Wilt u deel uitmaken van ons team of weet u
mogeljke kandidaten binnen uw netwerk? Kijk direct bij de vacatures
van Zetacom.
Bekijk hier alle vacatures

Uw bereikbaarheid tijdens de feestdagen
Veel bedrijven zijn tijdens kerst en de jaarwisseling minder goed
bereikbaar. U ook? Zorg dan voor een telefonische
afwezigheidsmelding om uw klanten te informeren.
We geven u vier tips:
1. Vermeld duidelijk uw bedrijfsnaam, de periode waarin uw organisatie
is gesloten en wens de beller ten slotte prettige feestdagen.
2. Voor sommige organisaties is het nodig om bij calamiteiten toch voor
hun klanten bereikbaar te zijn. In dat geval kan het handig zijn om een
noodnummer in de tekst op te nemen.
3. Maak gebruik van intonatie, zodat de beller hier een persoonlijk en
sympathiek gevoel aan overhoudt.

4. Vergeet niet om de voicemail weer terug te zetten na de feestdagen.
Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u dat Zetacom dit voor u verzorgt?
Neem dan nu contact met ons op via 088 93 822 00, zodat dit op tijd
geregeld kan worden.
Klik hier voor meer informatie

NFON lanceert Cloudya
NFON heeft zijn nieuwe kernproduct aangekondigd: Cloudya. De
volledig nieuw ontwikkelde telefonieoplossing combineert eenvoud,
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid in een geïntegreerde
gebruikersinterface, platformonafhankelijk, via één enkele login.
Wilt u meer informatie over Cloudya? Neem dan contact op met uw
accountmanager via 088 93 822 00.

Jabra cashback actie
Jabra heeft een nu een cashback actie lopen op geselecteerde
producten (Jabra Evolve 75, Jabra Speak 710 en Jabra Pro 900
Series) met kortingen tot €35. De actie loopt tot en met 31 december
2018 en de cashback is tot met 15 januari 2019 terug te vragen.
Klik hier voor de actie

End of sale aankondiging
HPE FlexNetwork 5940 Switch Series
De HPE FlexNetwork 5940 Switch Series is per 31 oktober end of sale.
Aruba 2620 Switch Series
De Aruba 2620 Switch Series is per 31 oktober end of sale.
Klik hier voor meer informatie

Cape Sensor en Dashboard
De WiFi doet het niet. Hoe vaak heeft u dat niet in uw organisatie
gehoord? Zodra een gebruiker problemen ondervindt, ligt dit voor hem
automatisch aan de WiFi. Gelukkig is dit lang niet altijd het geval. Met
Aruba User-Centric Service Assurance wordt uw netwerk infrastructuur
én achterliggende diensten proactief gecontroleerd. Ook wanneer dit
een netwerk van een andere fabrikant betreft. Sensoren worden op uw
bedraad en/of draadloze netwerk aangesloten. Doordat de sensor zich
als een gebruiker gedraagt, wordt de gehele keten gecontroleerd. Niet
alleen de kwaliteit van de (W)LAN verbinding, maar ook de
beschikbaarheid van bedrijfskritische applicaties wordt gecontroleerd.
Historische en real-time rapportage is beschikbaar in een cloud based
dashboard. Wanneer verstoringen gesignaleerd worden, wordt u hier
automatisch van genotificeerd. Hierdoor bent u niet afhankelijk van
meldingen van gebruikers. Bij verstoringen is het direct zichtbaar waar
in de keten het probleem zich bevindt. Uw medewerkers van netwerk
en server beheer weten hierdoor direct waar nader onderzoek
noodzakelijk is.
Belangrijkste eigenschappen Cape:


Cloud based dashboard



Uitgebreide testen voor WiFi, LAN, netwerkdiensten en
applicaties



Netwerkfabrikant onafhankelijk



Automatische alarmering



Schaalbaar van 1 tot vele sensoren

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of met
Richard Snepvangers consultant networking via 088 93 822 00
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