
Aanbieding PC 

 
 
Sinds enkele maanden stelt Fréderic aan onze klanten computers voor van één van de 
marktleiders, welke wij niet kunnen vernoemen (copyright). Deze worden geleverd tegen een 
zeer voordelige prijs en qua kwaliteit zijn zij evenwaardig aan de beste computers op de markt 
met een garantie van 3 jaar. De fabrikant garandeert een technische ondersteuning binnen de 4 
uren, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Anderzijds staan wij steeds tot uw dienst op het gebied van 
programmatie of andere problemen. 
 
Wij staan steeds te uwer beschikking en zullen wij het niet nalaten onze computers te 
assembleren waar nodig en soms dringend is. De fabrikant levert gemiddeld binnen de 10 dagen. 
 
Ziehier de gegevens voor een aanbod geldig tot 19/12/2008, dit is geen promotie het is gewoon 
een concreet voorbeeld. 
 
OptiPlex 360 DT 

Processor : Intel Core 2 Duo E7300 (2.66GHz, 1066Mhz, 3MB) 
Geheugen : 2048MB (2x1024MB) 800Mhz DDR2 Dual Channel NON-ECC 
Harddisc : 160GB (7200Rpm) Serial ATAII 3Gb/s 
Graveur  : 16X DVD +/-RW 
Klavier : België (AZERTY) Quietkey USB Keyboard Black 
Muis : Optical USB (2 buttons scroll) Black Mouse 
Scherm : 22 duim E2208WFP Wide (1680 x 1050) 
Luidspreker : Extern AX510 soundbar zwart 
Minstens 6 USB poorten 
Netwerk : kaart 10/100/1000 Mb 
Systeembeheer : Windows Vista Business Nederlands 
Garantie : 3 jaar garantie op de site 7/7 24/24 
Anti virus : NOD32 licentie met update van 1 jaar 

 
Prijs :  .......................................................................................................... 911,17€/exclusief BTW 
 
Basisprijs (word, excel et outlook) :  ........................................................ 1006,64€/exclusief BTW 
 
Levering en de installatie gebeuren volgens de normale voorwaarden. 
 

Uw contact bij Domino Informatique 
 

Boekhoeding : cdegembe@di-web.be 
Logistique : tverdure@ di-web.be 

Technique : fpiermont@ di-web.be 
Commercial : ttordeurs@ di-web.be 

DOMINO INFORMATIQUE sprl 
Rue de L’Arsenal, 53A.   -   6230 PONT-A-CELLES 

 071/84.93.60  -   071/84.93.69  -   mail@di-web.be 

 

Een woordje van de boss... 

Beste klant,  
Onze internetsite werd in een nieuw kleedje gestoken, ziehier een kleine 
voorstelling ervan met de voornaamste wijzigingen.  
Wij hebben ook voor een kortere domeinnaam gekozen wat gemakkelijker is 
bij het raadplegen van de site. Onze nieuwe site is : www.di-web.be. 

 
 

 
 
De nieuwe site is tweetalig en bevat een hele reeks contracten die men kan 
downloaden. Wij gaan trachten deze site regelmatig te updaten met de 
nodige afbeeldingen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Een 
volgende stap is het plaatsen van een demo versie van de e-buisness van 
het Orbis Logistiek programma. 
 
Ik wens u veel plezier bij het raadplegen van onze site en wens u eveneens 
prettige feesten. 
 
 
Thierry Tordeurs 
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Backup in lijn 
 
Wij zien nog steeds tal van klanten die, omdat ze niet tijdig hun gegevens hebben beveiligd of bij 
diefstal van hun materiaal, een aantal maanden werk zien verloren gaan. 
Sinds enkele jaren verschijnen op onze markt meer en meer de back-ups in lijn. Dat gaat van een 
gratis systeem tot het betalen van 250,00€ per maand per 5 Gb. 
De gemiddelde prijs varieert rond de 8€ per Gb per maand. Wij hebben in april jl. een akkoord 
gemaakt met de firma Eurobackup en deze service aan te bieden voor 6,00€ per Gb per maand 
met een minimum van 5 Gb. 
 
Wat de back-ups betreffen zijn de standpunten verschillend. Er zijn er die beweren dat men alle 
overige back-ups mag opgeven, anderen opteren dan weer voor een interne en een volledig 
externe back-up. Nog anderen verkiezen dan weer voor een volledige interne en externe back-up. 
Daarentegen kan men gewoonweg de interne procedure vereenvoudigen door een externe hard-
disc, waarop dewelke men iedere nacht een volledige kopie kan maken en allen de volledige 
laatste versie kan behouden. Wat inhoud dat men heel wat tijd en geloop bespaart met steeds 
weer opnieuw een back-up in een externe kluis te moeten verhuizen. 
 
 
DE OPLOSSING 
 
Eurobackup is de betrouwbare oplossing voor 
back-ups op afstand. 
 
Uw gegevens worden op hun servers geback-upt 
en het terugzetten ervan kan gemakkelijk worden 
uitgevoerd via een webinterface.  
 
Eurobackup biedt een eenvoudige oplossing die 
de back-upprocedure beschermt en 
automatiseert.  
Om hiervan te kunnen genieten zonder 
voorafgaande investering, hebt u het volgende 
nodig:  
• Een snelle internetverbinding.  
• Installeer bij u ter plaatse meteen de service. 

De configuratie gebeurt in een aantal 
stappen door Fréderic of door uzelf  

 
U kunt meteen:  
• De bestanden selecteren waarvan een back-

up moet worden gemaakt.  
• Het uur en de frequentie van de back-up 

kiezen, alsook het aantal te bewaren 
archieven.  

• De eerste volledige back-up van uw 
gegevens uitvoeren.  

 

IN PRAKTIJK 
 
Een back-up maken 
 
Elke back-up  
Gebeurt automatisch op basis van de ingestelde 
parameters.  
 
De gegevens  
Gewijzigde of nieuwe bestanden worden 
geselecteerd.  
 
Controle  
Wordt voorafgaandelijk uitgevoerd van elk van 
deze bestanden om zeker te zijn dat ze niet 
aangetast of beschadigd zijn.  
 
De gegevens  
Worden gecodeerd met een beveiligingssleutel 
die u alleen kent.  
 
Uw programma  
Uw lokale Eurobackup-software maakt een 
beveiligde tunnelverbinding met onze back-
upserver en verstuurt de gecomprimeerde 
gegevens.  
 
Rapport  
Op het einde van de procedure krijgt u een 
nauwkeurig verslag met informatie over het 
resultaat.  

Gegevens terugzetten 
 
Het terugzetten  
Altijd en overal kan u de gegevens terugzetten 
die u op onze servers hebt bewaard via een 
webinterface.  
 
U selecteert  
Al uw gegevens of meerdere specifieke 
bestanden.  
 
Soepelheid  
Bij het selecteren kunt u de back-ups gebruiken 
om op uw verschillende werklocaties de 
bestanden te downloaden die u nodig hebt. 
  
Indien het aantal  
Gegevens die te groot zijn en moeten worden 
teruggezet kunnen we uitvoeren met behulp van 
een van onze draagbare servers.  
 
 

Veiligheid 
 
Uw gegevens  
Worden bij elke stap van de back-uppen of 
terugzetten gecodeerd.  
 
Een paswoord  
Dat alleen door u gekend is, beschermt uw 
coderingssleutel om de toegang tot uw gegevens 
te vergrendelen.  
 
De verbinding  
Met onze servers wordt door uw computer 
gemaakt via een beveiligde HTTPS-tunnel.  
 
Twee back-ups  
Van uw gegevens worden bewaard in onze twee 
Data Centers in Brussel.  
 
Het terugzetten  
Van de bestanden gebeurt via een beveiligde 
internetsite met een identiteitsbewijs en unieke 
coderingssleutel.  
 
EuroBackup  
Heeft nooit toegang tot uw gegevens behalve 
indien u dat wenst.  
 

 
 

Promoties 
 
 

 3 maanden gratis voor alle contracten van minimum 15 maanden ondertekend voor 15 
januari 2009.  Uitsluitend voorbehouden voor de klanten van Domino Informatique 
 

 Bestel met domiciliatie van uw factuur en wij bieden u 30% korting op uw installatie. De 
contracten kunnen gedownload worden op onze nieuwe internetsite van Domino. 


