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Beste lezer,

De eerste zonnige dagen hebben we al weer achter de rug. Een nieuwe lente, een
nieuw geluid. De workshops van dit voorjaar zijn bijna afgerond en we hebben

IN DIT NUMMER

deelgenomen aan de Zorgtotaal beurs. In deze nieuwsbrief informeren wij u weer over

•

ABC van QuoVadis

interessante ontwikkelingen.

•

BrainGain

Wij wensen u veel leesplezier.

•

Seminar BrainGain

•

Elektrisch bedienbaar maken

ABC VAN QUOVADIS

van schuifdeuren
•

Salto sluit- en

De oplettende bezoeker van onze website zal gezien hebben dat we een nieuw motto op de

deurbeheersysteem

website hebben staan:

•

GEWA Radio

•

Start ISO certificering

•

Nieuwe folders

Ons ABC:

Alarmeren, Bedienen, Communiceren

Met dit motto is in één oogopslag duidelijk welke oplossingen we kunnen bieden. Wie op
internet op zoek is naar informatie, ziet met deze twee regels snel of hij bij ons op het goede
Door middel van de nieuwsbrief
informeren wij geïnteresseerden
4 keer per jaar over productontwikkelingen, nieuwe folders en
allerlei andere actuele
nieuwsfeiten met betrekking tot
onze producten.

adres is.

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.

...op weg naar nuttige toepassingen van hersenonderzoek

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

Binnen het BrainGain-consortium wordt gewerkt aan het toepasbaar maken van

BRAINGAIN - HERSENSTIMULATIE / BRAIN COMPUTER INTERFACE

QuoVadis maakt al enige tijd deel uit van een groot samenwerkingsverband van
universiteiten, ziekenhuizen, grote en kleine bedrijven en patiëntenorganisaties, die werken
aan toegepaste neurowetenschap: Braingain

onderzoeksresultaten, zodat nieuwe producten en nieuwe behandelmethodes ontstaan.
lees verder >

Wenst u onze nieuwsbrief niet
meer te ontvangen, klik hier.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers

SEMINAR BRAINGAIN - STUREN MET JE BREIN, EEN
TOEKOMSTGEDACHTE?
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QuoVadis Nederland BV
Op donderdag 12 mei kunt u de toekomst in werking zien: hersenen sturen de omgeving en
maken communicatie mogelijk. Wij nodigen u van harte uit hier bij te zijn. Sterker nog: we
gaan graag met u in gesprek over uw wensen. Er is nog geen kant en klaar product. Wel zijn
we zover, dat we aan de hand van praktijkdemonstraties kunnen laten zien waar we naartoe
willen. Maar uw input is belangrijk. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de toekomst ook naar
uw hand wordt gezet.
lees verder >

ELEKTRISCH BEDIENBAAR MAKEN VAN INTERIEUR SCHUIFDEUREN
Schuifdeuren vormen een mooie en praktische oplossing in de woon- en de leefomgeving.
Dankzij de producten van een nieuwe leverancier zijn we nu ook in staat nieuwe en
bestaande interieurpanelen en meubelpanelen elektrisch bedienbaar te maken. Ideaal voor
nieuwbouw en renovatie!
Schuifdeursystemen zijn ruimtebesparend en barrièrevrij en daarmee geschikt voor zowel
woon- als werkruimtes, zoals woningen, kleine kantoren, restaurants en woningen voor
senioren of personen met een beperking.
lees verder >

SALTO SLUIT- EN DEURBEDIENSYSTEEM
Toegangscontrole met deurmanagement systeem, online, offline en stand-alone
Toegangscontrole kan om diverse redenen worden toegepast: tijdsgestuurde toegang,
voortdurend veranderen van rechten, bewaken van toegang en deurtoestand, centraal
gestuurd openen van de deur op afstand of het combineren van ID-media en tijdsregistratie
of betaalsystemen zonder contant geld.
SALTO XS4 is meer dan zomaar een elektronisch gestuurde deuropener. Met SALTO
beschikt u binnen één installatie zowel over een bekabelde (online/ offline), als over een
onbekabelde (stand-alone) toegangscontrole met geïntegreerd softwarebeheer.
lees verder >

GEWA RADIO - RADIOGESTUURDE ONTVANGERS
Relatief nieuw in het assortiment van GEWA zijn radiogestuurde ontvangers. Deze kunnen
aangestuurd met de GEWA Control Omni omgevingsbediening zender.
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GEWA Radio voldoet aan de internationaal erkende Z-Wave domotica normering.
lees verder >

START ISO CERTIFICERING
Kwaliteit en meetbaarheid zijn belangrijke factoren voor goede bedrijfsvoering.
Om die reden zijn we gestart met een proces om te komen tot een ISO 9001 certificaat.
Het ISO 9001 certificaat bepaalt dat bedrijfsprocessen beschreven moeten worden en dat er
gewerkt wordt volgens dat wat beschreven is. Tevens is het een managementinstrument.
Omdat het volledige inzicht biedt in de bedrijfsprocessen, zijn ook mogelijkheden tot
procesmatige kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.
We verwachten het ISO 9001 certificaat deze zomer te behalen.
lees verder >

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

Powerbox 7 - 000247

•

Overzicht ontvangers Z-Wave - 000251

Door middel van de nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden circa 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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