NAAR DE WEBSITE

A - ALARMEREN
B - BEDIENEN
C - COMMUNICEREN

IN DIT NUMMER
•

Support

•

PapooTouch

•

HouseMate

•

Alea oogbolbesturing

•

interAxio zorgcommunicatie

•

Folders

Beste lezer,

Nog even en het is weer tijd voor de Support beurs. Graag informeren wij u over de
producten die we dit jaar extra onder de aandacht brengen. Onder het kopje Support
vindt u een link om u GRATIS aan te melden voor de beurs! Graag tot ziens.

SUPPORT
Van 9 tot 12 mei vindt de Support plaats. De Support richt zich op iedereen met een fysieke
beperking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken hebben met de
beperkingen die fysieke en mentale handicaps kunnen opleggen.
Wij zijn aanwezig in hal 8. Ons standnummer is 08B103.
Onderstaande foto geeft een impressie van hoe de stand er uit komt te zien.

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.
Heeft u deze informatie via
iemand anders ontvangen en wilt
u onze nieuwsbrief zelf
ontvangen, klik hier.
Wenst u onze nieuwsbrief niet
meer te ontvangen, klik hier.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers
QuoVadis Nederland BV

Om u aan te melden voor gratis toegang op de beurs, klik op de foto van de stand.
Kom naar de Support om onze nieuwste producten te bekijken, onze medewerkers te
spreken of te zien welke producten er in ons assortiment zitten.
De producten die wij dit jaar extra aandacht geven zijn:
PapooTouch - HouseMate - Alea oogbolbesturing - interAxio

PAPOOTOUCH

De PapooTouch vertegenwoordigt de nieuwe generatie draagbare communicatiehulpmiddelen: Compact, comfortabel en intuïtief. Uitermate geschikt voor mensen die mobiel
zijn en voldoende handfunctie hebben om een touchscreen te bedienen.

• Tekst communicatie met slimme extra’s
• Symbolen communicatie op basis van The Grid
• Agenda functie met symbolen en reminders
• Foto’s laten zien en bijschriften uitspreken

De PapooTouch kan nog veel meer. Nieuwsgierig geworden? Lees meer op onze website of
bekijk de productfilm…
lees verder >

HOUSEMATE

Dankzij de HouseMate is het nu mogelijk niet alleen draadloos mobiel te telefoneren, maar
ook omgevingsbediening te gebruiken en te alarmeren met een één-functieschakelaar.

Een Android smartphone met HouseMate software, een draadloze unit en een schakelaar
vormen samen een geweldige toepassing.
De HouseMate biedt de mogelijkheid om met één schakelaar mobiel te telefoneren maar
ook gebruik te maken van aanvullende functies van de telefoon, zoals het gebruik van een
adresboek, het verzenden van berichten, beluisteren van MP3 bestanden, et cetera.

Daarnaast beschikt de HouseMate over een Infra Rood zender, waarmee het mogelijk is
omgevingsbesturing te gebruiken, en een relaisuitgang die een alarmering kan schakelen.
lees verder >

ALEA OOGBOLBESTURING

IntelliGaze van Alea technologies maakt het mogelijk
om de computer aan te sturen met oogbewegingen.

Op de beurs demonstreren we ook de compleet nieuw
ontworpen Desktop 2.0 module. Deze maakt op
revolutionaire wijze het standaard bureaublad van
Windows 7 toegankelijk voor oogbesturing.
lees verder >

INTERAXIO ZORGCOMMUNICATIE

De zorgsector is in snelle evolutie. Enerzijds krijgt het verplegend personeel steeds meer
taken te verwerken, anderzijds verwachten de patiënten of bewoners een snelle reactie op
hun behoeften. Bovendien wil men een gepersonaliseerde benadering en het comfort van
thuis. De keuze van een efficiënt en geïntegreerd zorgcommunicatiesysteem is van cruciaal
belang om deze soms tegenstrijdige eisen te combineren.

interAxio is het nieuwste op IP gebaseerde zorg- en oproepsysteem van Televic. De laatste
technologische evoluties zijn geïntegreerd zodat een unieke oplossing op het gebied van
patiëntveiligheid en interactiviteit voor de verzorgers is bereikt.

De interAxio kamerpost biedt het verplegend personeel overzichtelijke informatie aan in de
kamer, toegespitst op de bewoner of patiënt. Combineer dit met een eenvoudige bediening
en u komt tot een uniek systeem dat het werk van de verzorger stroomlijnt en een
gepersonaliseerde zorg centraal plaatst. De kamerpost is gebruiksvriendelijk en heeft een
groot aanraakscherm die de gebruiker assisteert. Met een enkele aanraking zijn alle functies
bedienen, van verpleegoproep en zorgregistratie tot intercom.

Interaxio betekent meer interactie, meer overzicht en meer efficiëntie:
• Een betrouwbaar systeem om honderden oproepen per dag te verwerken
• Ondersteuning voor een efficiënte werking van uw organisatie
• Configureerbaar en uitbreidbaar zodat het personeel flexibel kan worden ingezet
• Bewoners moeten zich thuis voelen, aandacht & persoonlijke benadering zijn
onmisbaar
• Gebruiksgemak, comfort en vormgeving zijn essentiële elementen bij het scheppen
van een aangenaam woonklimaat
lees verder >

FOLDERS

In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:
• ABC QuoVadis
• interAxio
• AxioMobility

• Axio iTec

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

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

