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NAAR DE WEBSITE
A - ALARMEREN
B - BEDIENEN
C - COMMUNICEREN

Beste lezer,

Eindelijk lijkt de zomer echt aan te breken. De komende dagen wordt het flink
warm. Vlak voor de vakantieperiode aanbreekt, brengen we u graag op de hoogte van
het volgende:

IN DIT NUMMER
•

Training The Grid 2

•

The Grid communicatiesets

•

Control Medi

•

Deur(video) intercom

•

Scenes and Sounds

•

Lipstick

•

Reggefiber

•

Folders

•

Agenda

•

Social Media

GEACCREDITEERDE TRAINING THE GRID 2

We zijn blij u te kunnen melden dat op 1 oktober een geaccrediteerde training over The
Grid 2 wordt georganiseerd door CAOM, een onafhankelijk bedrijf dat trainingen geeft in de
VG sector.

Ook in-company mogelijk!
lees verder>>

Door middel van de nieuwsbrief
informeren wij geïnteresseerden

THE GRID COMMUNICATIESETS - COMMUNICATIE

3 - 4 keer per jaar over productontwikkelingen, nieuwe folders

The Grid 2 wordt op een computer worden geïnstalleerd voor communicatie en

en allerlei andere actuele

muisemulatie.

nieuwsfeiten met betrekking tot

Voor een combinatie van communicatie, omgevingsbediening en/of computergebruik is

onze producten.

standaard consumentenelektronica over het algemeen niet geschikt.

Als u vragen heeft over onze
producten en mogelijkheden,
neem dan contact met ons op
via info@qvn.nl of telefonisch op
ons algemene nummer:
1

035 54 88 701.

Heeft u deze informatie via
iemand anders ontvangen en
wilt u onze nieuwsbrief zelf
ontvangen, klik hier.

Wenst u onze nieuwsbrief niet

QuoVadis heeft daarom sets ontwikkeld die een modern uiterlijk hebben, maar ook

meer te ontvangen, klik hier.

beschikken over voldoende geluid, accuduur en Infra Rood en radiofrequente
omgevingsbediening.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers

lees verder>>

DEURVIDEO INTERCOM - ZIEN WIE VOOR DE DEUR STAAT

QuoVadis Nederland BV
Zien en spreken met wie er voor uw voordeur of de centrale toegangsdeur staat, voordat u
bezoek binnen laat, vergroot het gevoel van veiligheid in een woning of
appartementengebouw enorm. Met de interAxio deurvideo intercom kan een bewoner, maar
ook de mantelzorger, zorgmedewerker of receptionist van bijvoorbeeld een flat,
seniorencomplex of woonhuis zien wie er voor deur staat.

Naast de deurvideo intercom bestaat de mogelijkheid de voorziening uit te breiden en
binnenshuis observatie toe te passen.
lees verder>>

CONTROL MEDI - KLEINE GEAVANCEERDE IR ZENDER

Control Medi is een nieuw ontwikkelde IR zender met een nieuw uiterlijk. Het is klein en
compact en heeft toch grote, eenvoudig in te drukken knoppen. Control Medi is gemaakt
voor personen met motorische beperkingen en is beschikbaar in drie verschillende
modellen.
lees verder>>

SCENES AND SOUNDS - NIEUWE OOGBESTURING SPELLEN

Look to Learn is zeer populaire software om oogbesturing te leren gebruiken. Het kan nu
worden uitgebreid met het pakket Scenes and Sounds.
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Er zijn 26 nieuwe activiteiten beschikbaar die zich richten op interactieve visuele
omgevingen, muziek en geluiden. Deze uitbreiding betekent een grote stap voorwaarts in
het gebruik van oogbesturing op dit niveau.
lees verder>>

LIPSTICK - MONDBEDIENDE COMPUTERMUIS

De LipStick is een alternatief voor personen die geen standaard
computermuis kunnen gebruiken. Alle muisfuncties kunnen met de
mond worden bediend. De schermcursor volgt de bewegingen van de
mond, de knoppen worden bediend met de lippen.
lees verder>>

GLASVEZEL

In vrijwel heel Nederland wordt, of is, glasvezel aangelegd door Reggefiber. QuoVadis
Nederland geeft presentaties over diensten om Langer Zelfstandig Thuis te kunnen wonen.
De glasvezeltechnieken maken dit mogelijk, als aanvulling op de basisdiensten. Hiermee
onderschrijven we het voordeel van glasvezel om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven
wonen.

FOLDERS

In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:
•

AALT en C.STATUS – status van apparatuur in huis controleren

•

interAxio deurvideo – zien wie er voor de deur staat vanuit elke kamer

•

HouseMate Lite – omgevingsbedieningzender met bedienaanpassingen

•

AVtel-X – telefonie oplossingen voor zorg en bedrijf

•

PictoPlanner – agenda, taak en planninghulpmiddel

•

LipStick – muisbediening met de mond

•

Deurvideo intercom – voordeur en entreebewaking

•

Langer Zelfstandig Thuis – oplossingen om in uw huis te kunnen blijven

De onderstaande folders zijn gewijzigd:
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•

Control Medi – nieuwe omgevingsbedieningzender

•

C.STATUS - status van apparatuur in huis controleren

•

True-Kare – mobiele personenalarmering met ehealth

•

ABC totaal – overzicht van de mogelijkheden

•

Schakelaars – overzicht van een groot deel van de schakelaars

•

GewaLink zenders - overzicht deGewaLink zenders

•

Epi-Wet – alarmering bij bedwateren

•

Emfit Epilepsiealarm – alarmering bij epilepsie

Een lijst van alle folders bereikt u door te klikken op: folders.

AGENDA
Er staan weer evenementen gepland waar wij aanwezig zullen zijn. In de agenda op onze
website ziet u een actueel overzicht van de evenementen waar u ons kunt ontmoeten.
lees verder>>

SOCIAL MEDIA

QuoVadis is actief op diverse social media. Volg ons en blijf op de hoogte.

Door middel van de nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden 3-4 keer per jaar over
productontwikkelingen, nieuwe folders en allerlei andere actuele nieuwsfeiten met
betrekking tot onze producten.
Als u vragen heeft over onze producten en mogelijkheden, neem dan contact met ons op via
info@qvn.nl of telefonisch op ons algemene nummer: 035 - 54 88 701.
RECHTEN
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