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

Beste lezer,

Na een warme zomer zijn we alweer bijna in het najaar van 2013 aanbeland. Hopelijk
kunnen we nog wat zonnige nazomerdagen tegemoet zien. In deze nieuwsbrief vindt u
onder meer informatie over een geweldig nieuw product: Look to Learn. In de agenda

IN DIT NUMMER

staan weer heel wat activiteiten gepland. We hopen u bij een van de diverse beurzen of

•

Look to Learn

informatiedagen te ontmoeten.

•

Draadloze observatie

•

ALS dag

•

Deurautomaat 950N

•

Agenda

Look to Learn is een software pakket voor mensen die voor het eerst met oogbesturing aan

•

Social Media

de gang gaan. De activiteiten zijn speciaal ontwikkeld om op een leuke manier de

•

Folders

vaardigheden voor oogbolbesturing te kunnen oefenen.

LOOK TO LEARN - OOGBESTURING OEFENEN

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.

Elke activiteit ontwikkelt een andere vaardigheid, variërend van beginnende oorzaak-gevolg
training tot accurate oogbolbediening. De software is ontwikkeld in samenspraak met
onderwijzers en therapeuten en biedt tevens ondersteunende toepassingen bij het trainen.

Als u vragen heeft over onze

lees verder>>

producten en mogelijkheden,
neem dan contact met ons op via

DRAADLOZE OBSERVATIE

info@qvn.nl of telefonisch op ons
algemene nummer:

Voor de veiligheid van bijvoorbeeld uw kind, ouder, partner of huisgenoot is het soms nodig

035 54 88 701.

continu beschikking te hebben over beeld en geluid.

Heeft u deze informatie via

In sommige situaties is een draadgebonden set niet wenselijk of zelfs niet mogelijk. Juist in
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iemand anders ontvangen en wilt

dergelijke situaties is specifieke apparatuur nodig. Draadloze observatie biedt uitgebreide

u onze nieuwsbrief zelf

toepassingsmogelijkheden, zowel permanent als tijdelijk, voor onder meer:

ontvangen, klik hier.

• Kinderen (babysit, epilepsie, ontwikkelingsachterstand);
• Senioren (dementie, dwaalgedrag, monitoring);

Wenst u onze nieuwsbrief niet

• Zieken (monitoring).

meer te ontvangen, klik hier.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers
QuoVadis Nederland BV

De beelden kunnen realtime getoond worden op een monitor. Ook is het mogelijk om vanaf
een andere locatie de beelden via internet te bekijken.
lees verder>>

ALS DAG

Op vrijdag 21 juni was het Wereld ALS dag. In ons land werd dit werd gevierd op zondag de
23 juni in de Efteling. Circa 150 lotgenoten en hun families kwamen in Kaatsheuvel bijeen.
Met een optreden van Candy Dulfer, voetzoolreflex- en handmassages, en uiteraard
verschillende verwen-, informatie- en ontmoetingsactiviteiten was het een compleet
verzorgde, en bovenal zeer geslaagde dag.

QuoVadis ondersteunde deze dag en stond met een stand op de informatiebeurs.
lees verder>>

DEURAUTOMAAT 950N - VERVANGING 950BM/BSM

De 950N draaideur automaat vervangt de 950BM en BSM. De serie voor zowel binnen- als
buitendeuren heeft een nieuw ontwerp en nieuwe armen.
Voor de nieuwe armen zijn ook nieuwe verlengassen ontwikkeld, die in drie maten leverbaar
zijn 20 mm (standaard), 50 mm en 80 mm.

Bij reparatie of vervanging van eerder geplaatste 950BM/BSM
automaten kunnen de onderdelen of armen probleemloos
vervangen worden door onderdelen uit de nieuwe serie.
lees verder>>

AGENDA
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Ontmoet ons in het najaar van 2013!
In de komende maanden zijn we weer aanwezig bij diverse congressen en beurzen. In onze
agenda ziet u waar u ons onder meer kunt ontmoeten en hoe u zich voor deze evenementen
kunt aanmelden.
lees verder>>

SOCIAL MEDIA

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

FOLDERS

In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:
• CareCom IP
• James4
• Servus
• Aangepaste bedbediening
• Bedbalk
• Observatie in de zorg
• STT alarmzenders
• STT Dect toestellen
• STT ontvangers
• Look to Learn

De onderstaande folders zijn gewijzigd:
• GewaLink ontvangers en lift scanner
• Observatieset draadloos
• Radiografisch bedienen van deurautomaten
• Schakelaars
• Omgevingsbediening - algemeen
• ABC totaal
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
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info@qvn.nl of telefonisch op ons algemene nummer: 035 - 54 88 701.

RECHTEN
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