Voorbeelden Zorgscherm
De voorbeelden zijn natuurlijk volledig aan te passen.
Meer voorbeelden kunt u bekijken op Zorgscherm.nl/mogelijkheden

Voordelen van Zorgscherm

Eenvoudig beheer
Beheer meerdere schermen tegelijk in een eenvoudig dashboard boordevol met opties.
Komt u er niet uit? Wij bieden 24/7 kosteloze support (op locatie).
Eigen uitstraling
Inclusief maatwerk voor uniforme of individuele uitstraling
Snel starten met compleet pakket
Zorgscherm richt alles in en is daarna plug & play. Wij sluiten alles op locatie aan en
indien gewenst bieden wij ook gelijk uitleg aan.
Prijsbewust en gespecialiseerd
Zorgscherm werkt voor de eerstelijnszorg, huisartsenposten en spoedzorg en kent de
omgeving. Daardoor kan het product scherp worden aangeboden.

Prijs per locatie, per scherm
Prijsoverzicht
Omschrijving
Set-up zonder TV
Set-up met TV*
Per maand

Set-up
€ 195,€ 895,€ 23,-

* Standaard een 40’ inch scherm met platte muurbeugel.
Opties
43’ inch scherm
50’ inch scherm
Draaibeugel / plafondbeugel
Rechtenvrije achtergrondmuziek*

Meerprijs
+ € 75,+ € 150,+ € 50,+ € 19,50 per maand

* U hoeft géén Buma/ Stemra en Sena te betalen.

Mogelijkheden
informatieschermen: Zorgscherm
Informatieschermen zijn een belangrijke bron van informatie voor de zorgconsument. De informatie
biedt afleiding maar ook relevante gezondheidsinformatie waardoor de wachtkamer een extra
functie krijgt. Via het informatiescherm van Zorgscherm kan de praktijk in een volledig eigen huisstijl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatie afspelen (Nu.nl, NOS, KNMT, VRT (België), Thuisarts.nl, lokaal nieuws, file
informatie, weerbericht);
Video’s weergeven (Zelf uploaden, YouTube, Vimeo);
Gezondheidsinformatie weergeven uit de uitgebreide mediatheek (keuze uit honderden
voorlichtingsmaterialen);
Wachttijden eenvoudig bijhouden en weergeven via bijgeleverde software of de website
Seizoensgebonden informatie inplannen;
Eigen teksten en afbeeldingen plaatsen;
Vertrektijden en vertragingen van de NS per station weergeven;
Volgnummersysteem via Apotheek Partners en/of analoog;
Koppeling en integraties mogelijk met Pharmeon, Webfundament, Corpio, Vcare en
Topicus;
Verschillende presentaties op verschillende tijden afspelen.

Extra opties (meerprijs);
•

Rechtenvrije achtergrondmuziek; kies uit duizenden nummers voor rustige
achtergrondmuziek. U hoeft géén Buma/Stemra en Sena te betalen.

Condities
Prijzen en abonnementen
•
•
•
•
•
•

Alle prijzen zijn excl. BTW.
Op deze aanbieding zijn de bijgesloten Nederland ICT Voorwaarden van toepassing.
Het abonnement is maandelijks schriftelijk opzegbaar.
Prijzen onder voorbehoud van jaarlijkse prijsinflatie. De vermelde prijzen gelden in 2021.
Set-up van de centrale module omvat een maatwerk ontwerp, een training op locatie en de
installatie op locatie.
Facturatie is per kwartaal.

Technisch
•
•
•

Wij leveren 2 jaar garantie op de tv’s die wij leveren. De tv is uw eigendom.
Kapotte mediaspelers worden kosteloos vervangen (naar redelijkheid herkomst schade).
De locatie voorziet van een nabije internet- en stroomaansluiting.

