QuoVadisNL E. Stokwielder
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

QVN [nieuwsbrief@qvn.nl]
donderdag 1 mei 2014 17:56
QuoVadisNL E. Stokwielder
Nieuwsbrief QuoVadis mei 2014 - editie 15

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

Beste lezer,

De laatste voorbereidingen worden getroffen: volgende week is weer de Support
beurs in Utrecht. Kom langs in onze stand, dan praten we u weer helemaal bij en
tonen en vertellen we u alles over de nieuwste producten.

IN DIT NUMMER

ANDROMEDA

-

OMGEVINGSBEDIENING

•

Andromeda

•

The Grid communicatiesets

•

Control Medi

•

Support beurs

•

Gipsbeen met sensor

•

True-Kare

•

Artikel Brain-Comp. interfac.

•

C.Status

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

•

Folders

standaard consumentenelektronica over het algemeen niet geschikt.

•

Agenda

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

•

Social Media

beschikken over voldoende geluid, accuduur en Infra Rood en radiofrequente

GEWA Andromeda is een nieuwe serie ontvangers die Infra Rood (IR) en
radiofrequent (RF) in dezelfde ontvanger combineert.
lees verder>>

THE GRID COMMUNICATIESETS

-

COMMUNICATIE

omgevingsbediening.
Door middel van de nieuwsbrief

lees verder>>

informeren wij geïnteresseerden
3 - 4 keer per jaar over product-

CONTROL MEDI

-

OMGEVINGSBEDIENING

ontwikkelingen, nieuwe folders en
allerlei andere actuele

Vanaf juni zal komt een nieuwe omgevingsbedienings zender op de

nieuwsfeiten met betrekking tot

markt. De GEWA Control Medi.

onze producten.

Deze kleine zender is leverbaar in 3 varianten. De Control Medi
Multi zendt naast Infra Rood ook Radiofrequent signalen.

Als u vragen heeft over onze

lees verder>>

producten en mogelijkheden,

SUPPORT BEURS

neem dan contact met ons op via
info@qvn.nl of telefonisch op ons

Van 7 tot 10 mei zijn we aanwezig op de Support beurs in Utrecht. We laten u graag de
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algemene nummer:

nieuwste producten zien, zoals de True-Kare telefoon met personenalarmering en de

035 54 88 701.

C.Status waarmee bijvoorbeeld gecontroleerd kan worden of de deur wel is afgesloten en of
de kookplaat niet meer aan staat.

Heeft u deze informatie via
iemand anders ontvangen en wilt

U vindt ons in stand 07.A.069.

u onze nieuwsbrief zelf
ontvangen, klik hier.

Klik op de onderstaande button voor gratis toegang tot de beurs:

Wenst u onze nieuwsbrief niet
meer te ontvangen, klik hier.
lees verder>>
Met vriendelijke groet,

Medewerkers
QuoVadis Nederland BV

GIPSBEEN MET SENSOR

-

ALARMERING

Wat doe je als iemand een been in het gips heeft, en dit niet mag belasten, maar aan wie je
niet kunt uitleggen dat dit niet mag? Dan bel je QuoVadis!
lees verder>>

TRUE-KARE

-

ALARMERING / COMMUNICATIE

True-Kare is een mobiele personenalarmering met eHealth opties. Deze dienst is bedoeld
voor mensen die door lichamelijke of andere leeftijdsbeperkingen in hun dagelijkse leven
toezicht op hun gezondheid en veiligheid nodig hebben. Familieleden of andere
mantelzorgers kunnen dit toezicht houden met behulp van True-Kare. Het is gebaseerd op
een telefoon die samenwerkt met een website.

In de True-Kare Web Self Care internetomgeving kunnen bijvoorbeeld meldingen, medicatie
inname, telefoonnummers, gezondheidsgegevens, agenda items en ook de telefoonmenu’s
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worden ingevoerd en aangepast.

De Web Self Care omgeving kan individueel ingesteld worden, maar dit kan ook door
mantelzorgers of zorgprofessionals gedaan worden.
lees verder>>

ARTIKEL BRAIN-COMPUTER INTERFACING

-

BEDIENAANPASSING

Op 25 februari 2014 verscheen het artikel "Design requirements and potential target
users for brain-computer interfaces – recommendations from rehabilitation
professionals”. QuoVadis directeur René van Wijk is co-auteur van dit artikel.

Onderzocht is in hoeverre de aanname correct is dat brain-computer interfacing ( BCI )
bevredigend kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot ondersteunende en alternatieve
communicatie.
lees verder>>

C.STATUS

-

ALARMERING

Is het apparaat aan of uit? Het is een stuk eenvoudiger als u zich veilig
voelt.

C.STATUS™ is een systeem waarmee de veiligheid in de woning
verbeterd wordt. Het geeft de bewoner inzicht in zaken waarover deze
zich anders druk zou kunnen maken.
lees verder>>

FOLDERS

In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:

•

C.STATUS - status apparaten in huis controleren

•

Control Medi - Infra Rood én radiofrequent ontvangers

•

Zygo Stemschakelaar - schakelaar bedienen met stem of ander geluid

•

Communicatiesets met The Grid 2

De onderstaande folders zijn gewijzigd:
•

GewaLink ontvangers en Liftscanner

•

iPad communicatie

•

Epilepsie algemeen

•

Servus tablet met The Grid 2

•

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

AGENDA
Er staan weer enkele beurzen en congressen 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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