DAXIS

Het Camping Computer Lokaal
UW GAST VERLANGT GOEDE COMPUTER VOORZIENINGEN
Uw gast verlangt een uitstekende computervoorziening waardoor hij gemakkelijk het internet op kan, een spelletje kan spelen en zijn mail kan lezen.
Daxis levert u een molestvrije voorziening waar uw gast zich uitstekend kan vermaken. Het
is een voorziening niet alleen voor de jeugd maar ook voor uw reguliere gast.
Wij leveren molestvrije tafels waarin de pc’s en schermen geplaatst zijn, met een snelle
internetvoorziening, naar wens met een professionele wifi oplossing en met camera bewaking om alles ordentelijk te laten verlopen.
Een ticketsysteem biedt u de mogelijkheid de gebruiker per half uur voor de dienst te laten
betalen.
U least deze oplossing op basis van een drie jarig contract. Deze voorziening betaalt zichzelf terug en uw gast zal deze voorziening in hoge mate waarderen.

Daxis
Maagdenburgstraat 22
7421 ZC Deventer

De pc en beeldscherm zijn in de tafel ingebouwd. Toetsenbord en muis zijn weggewerkt en de kabelgoot is geïntegreerd.
De afmengen zijn: 160.0 x 80.0 x 66.0/76.0/82.0 cm (B x D x H)
In de kast is een Acer computer met een i7 processor en 8 gb. intern geheugen .
Het toetsenbord en muis zijn op een inschui-are plank geplaatst. De pc’s zijn
voorzien van Windows 8.1 en een an-virusprogramma. Het beeldscherm van
21,5” groo4e is achter een glasplaat geplaatst. Het systeem is aangesloten op een
router voor de internetvoorziening. Het systeem wordt op afstand beheerd door
Daxis waardoor u er geen omkijken naar hebt. Het camerasysteem houdt een oogje in het zijl, waardoor u onmiddellijk kunt ingrijpen bij ongeregeldheden.
Ook ‘s nachts bewaakt het camerasysteem het computerlokaal.

Telefoon: (0570) 633242
www.daxis.nl
E-mail: verkoop@daxis.nl

DAXIS

Het Camping Computer Lokaal
ONS AANBOD
Dual computertafel
2 x Acer i7 computer / 8 gb. intern / 500 gb. hd. / Win 8.1 / Eset an!-virus
2 x Acer 21,5”beeldschermen
1 x router met wiﬁ
1 x bekabeling
1 x ip-camera met cloudregistra!e
1 x !cket systeem
Remote beheer op beide systemen
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Prijs per maand op basis van een 3-jarig contract:

€ 197,50 ex. btw.
Daxis
Maagdenburgstraat 22
7421 ZC Deventer
Telefoon: (0570) 633242
www.daxis.nl
E-mail: verkoop@daxis.nl

Ook leverbaar met 42” lcd scherm met beugel
voor wandbevesging. Doorlopende demonstrae van de meest actuele spellen.
Een extra smulans om gebruik te maken van uw
faciliteiten.

