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apparatuur en programmatuur die gangbaar is
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• Leveren hard- en software
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• Installatie hardware op PC en server niveau,
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eigen software
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• Ontwerp, aanleg en beheer van netwerken
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• Internet/kabel/ADSL verbindingen

plaatse. Het werkgebied beslaat de regio Midden
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Brabant.

• Onderhoud van contacten met toeleveranciers bij
storingen
• Reparaties / troubleshooting
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