ONDERNEMEN

Dé ICT-Dokter

Is een ‘echte’ digitale dokter!
Dé ICT-Dokter is zijn carrière begonnen in 1986 met het Oosterhoutse bedrijf ComTechnic
Automatisering BV.
ComTechnic hield zich bezig met de automatisering van het midden- en kleinbedrijf,
van advocatenkantoor tot autobedrijf, in de regio Breda.

Na een twintigtal jaren werd het tijd voor verandering; het
bedrijf werd verkocht en dé ICT-Dokter verhuisde naar Spanje.
Na een sabbatical van een jaar ging het ICT-bloed toch weer
kriebelen en begon dé ICT-Dokter heel relaxed drie dagen per
week in Spanje weer te werken in de regio Torrevieja. Dit doet
hij nu al weer ruim zeven jaar, voornamelijk voor particulieren aan de Costa Blanca zuid. Daar lost deze ICT-technoloog
praktisch al hun ICT-problemen op.
Wat doet dé ICT-Dokter zoal? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig: alles! Van Windows tot Apple of Linux PC, het kan
allemaal! Ook voor een goed en vrijblijvend advies kunt u bij
hem terecht. Hij is tevens Apple specialist.
Nieuw de laatste paar jaar is IPTV, tv-kijken via het internet met
een kastje zo klein als een pakje sigaretten. Ook op dit gebied
is dé ICT-Dokter nummer één. U heeft al zo’n IPTV kastje vanaf
€ 85, compleet met alle voorgeïnstalleerde tv-kanalen, filmen radiokanalen en in het Nederlands ondertiteld.
Dat is ook mogelijk met onze IPTV satellietontvangers met
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alle kanalen voor Nederland en België, LiveSport, Film1 en
HBO, maar daar heeft u een HD-schotel voor nodig. Laat u
hierover vrijblijvend informeren.
Ook huisautomatisering en beveiliging met camera’s, beter
bekend onder de naam domotica, behoort tot de specialiteiten van dé ICT-Dokter.
Een internetaansluiting voor korte of lange termijn is er vanaf
€ 15 per maand en zelfs glasvezel met snelheden van 40 of
60 Mbps is in sommige plaatsen (bijvoorbeeld in Rojales) al
mogelijk.
Dé ICT-Dokter is een technoloog met al dertig jaar ervaring en
is gecertificeerd door Microsoft en Apple, dus hij mag zich met
recht een echte ‘ICT-Dokter’ noemen.
Voor al uw ICT-problemen en een goed, betrouwbaar en vrijblijvend advies gaat u dus naar dé ICT-Dokter.
Meer informatie: www.ict-dokter.nl

