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Nog even geduld...
Op zoek naar een
geraffineerde en
naadloze
sluitoplossing? Dan
bent u bij Mauer aan
het juiste adres.
Het laat niet lang meer
op zich wachten totdat
het sloten assortiment
van Mauer wordt
uitgebreid met een
nieuwe serie
insteeksloten voor de
woningbouw. We
vertellen nog niet veel,
maar één ding kunnen
we alvast verklappen:
het is een mooie
oplossing voor soepele
deurvergrendeling.
Ook benieuwd?
Meer informatie volgt
zeer binnenkort in
onze speciale
nieuwsbrief!

SMARTair™ training
Persoonlijke
ondersteuning en
kennisoverdracht
vinden we erg
belangrijk, daarom is
er op woensdag 4 april
a.s. een SMARTair™
training bij Mauer. Dit
is een kosteloze
training waarbij u het
gemak en de vele
mogelijkheden van dit
toegangssysteem kunt
leren kennen.
De training wordt
gegeven bij ons op
locatie in Amersfoort.
Inschrijven kan zowel
voor de middag als
voor de avond.
Interesse? Aanmelden
is mogelijk via
onderstaande link.
AANMELDEN
Graag tot ziens!

Bezoek McDonalds
Accountmanager Jester
is inmiddels alweer 5
maanden actief bij
Mauer om
eindgebruikers door
heel Nederland te
bezoeken. Van
sportschool, naar
ziekenhuis tot grote
kantoorcomplexen,
Jester komt op de
meest verschillende
plekken.
Het aanwezig zijn bij
de eindgebruiker
brengt nog wel eens
voordelen met zich
mee. Afgelopen week
werd Jester getrakteerd
op een overheerlijke
Big Mac tijdens zijn
afspraak bij de
McDonalds in EttenLeur. Een smakelijke
afwisseling!

GDPR
Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties zich houden aan
de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG / GDPR), deze wet stelt strenge
eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden
verwerkt.
Mauer is hiermee aan de slag gegaan en heeft een aantal
maatregelingen genomen om aan de GDPR wet te voldoen. Zo
worden bijvoorbeeld privacy documenten (DPA) toegevoegd
aan contracten met onze leveranciers en hebben wij intern
alle medewerkers toestemming gevraagd voor het gebruik
van hun gegevens op bv. onze website.
Heeft uw organisatie zich al voldoende voorbereid?
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