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

Beste lezer,

De zomer is voorbij. We hopen nog even te kunnen genieten van een mooie nazomer.
In de vakantieperiode hebben we niet stilgezeten. We hebben weer mooie nieuwe
dingen te melden. Veel leesplezier!

IN DIT NUMMER
•

iPad als communicatie-

IPAD ALS COMMUNICATIEHULPMIDDEL

hulpmiddel
PapooTouch:

Een communicatiehulpmiddel hoeft niet onhandig en ouderwets

tas en standaard

te zijn. Ook een iPad kan nu zeer goed als communicatie

•

Snel op de hoogte: trainingen

ondersteunend hulpmiddel worden ingezet. Met behulp van een

•

Gratis communicatie app

extra luidspreker of een stevig omhulsel is het apparaat voor

GridPlayer

nog meer situaties een geschikt hulpmiddel.

•

SmartHomes congres

lees verder >

•

Braingain onderzoek

•

Social Media

•

Folders

•

PAPOOTOUCH, DRAAGTAS EN STANDAARD LEVERBAAR

In de vorige nieuwsbrief maakte u kennis met de PapooTouch, een communicatie
Door middel van de nieuwsbrief

hulpmiddel met aanraakscherm.

informeren wij geïnteresseerden 3
- 4 keer per jaar over productontwikkelingen, nieuwe folders en
allerlei andere actuele
nieuwsfeiten met betrekking tot
onze producten.
Een aantal klanten maakt er inmiddels enthousiast gebruik van. Voor nog meer gemak

Als u vragen heeft over onze

onderweg hebben we nu ook een draagtas in ons assortiment. De draagtas kan ook

producten en mogelijkheden,

omgeklapt worden, zodat hij op tafel neergezet kan worden. Om de PapooTouch steviger op

neem dan contact met ons op via

een tafel te kunnen bevestigen, is een standaard beschikbaar.

info@qvn.nl of telefonisch op ons

lees verder >

algemene nummer:
035 54 88 701.

SNEL OP DE HOOGTE: KORTE TRAININGEN

Heeft u deze informatie via

Om u en uw collega's op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen bieden wij

iemand anders ontvangen en wilt

trainingen aan. Deze vrijblijvende trainingen worden op maat gemaakt, zodat u in korte tijd

u onze nieuwsbrief zelf

alle informatie verkrijgt, die voor u relevant is.

ontvangen, klik hier.

lees verder >

GRATIS COMMUNICATIE APP: GRID PLAYER
Wenst u onze nieuwsbrief niet
meer te ontvangen, klik hier.
Grid Player is een nieuwe, gratis app, die op een iPad, iPhone of iPod Touch kan worden
geïnstalleerd, waarmee deze als communicatiehulpmiddel kunnen worden gebruikt.
Met vriendelijke groet,
Gebruikers van The Grid 2 kunnen de standaard weergaven aanpassen naar hun eigen
wensen en behoeften, zoals ze in The Grid 2 gewend zijn.
Medewerkers
QuoVadis Nederland BV
De Nederlandstalige app is gratis verkrijgbaar in de App-store.
lees verder >

SMARTHOMES CONGRES

Dit najaar zijn we voor de zevende keer van de partij tijdens de Beurs Domotica & Slim
Wonen. Ook dit jaar is deze beurs twee dagen lang het trefpunt voor slimme technologische
toepassingen en diensten voor de woon-, leef- en zorgomgeving.
Wilt u ons (weer) ontmoeten, reserveer dan 21 en 22 november alvast in uw agenda.
lees verder >

BRAINGAIN ONDERZOEK MET GEBRUIKERS

De computer bedienen met je gedachten. Binnenkort start een onderzoek naar het gebruik
van Brain-Computer Interfaces (BCI) als hulpmiddel in de communicatie voor patiënten.
Het doel van het onderzoek is achterhalen hoe goed personen met een bedienbeperking een

BCI kunnen bedienen om The Grid 2 software aan te sturen, en het gebruik ervan door deze
personen evalueren.
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:
• KNX - omgevingsbediening, domotica en alameren via een bussysteem
• Lissi - ondersteunend systeem voor zelfstandig wonen
• Alarmzender TX4 - alarmzender
• Grid Player - communicatie app
• PapooTouch - communicatiehulpmiddel
• PIR75 - bewegingssensor
• Sizzit - communicatie applicatie
• PapooSwitch - benaderingsschakelaar
• iPad communicatie - iPad als communicatiehulpmiddel

Aangepaste folders:
• IR 869 detector vloer - bewegingsdetector
• ClickToPhone en HouseMate - GSM telefoon en omgevingsbediening
met één-functieschakelaar

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

