iPad als keuze voor gebruik in beeldschermzorg - SET Covid-19
In deze tijden is contact met elkaar maken essentieel.
Juist nu kan technologie ons daarbij fantastisch helpen.
Om te zorgen dat technologie geen belemmering vormt
is een iPad simpel voor alle doelgroepen, makkelijk te
implementeren, kosten eﬃciënt en ook veilig in het
gebruik.
Een intuïtieve, vertrouwde interface.
Apple producten zijn intuïtief en gebruiksvriendelijk.
Dat maakt ook dat ze heel makkelijk zijn in te zetten om
familie, vrienden en hulpverleners met elkaar te verbinden.
De interface is te bedienen met bekende gebaren als
swipen, scrollen en tikken. Zo heeft iedereen nieuwe
programma’s en procedures snel onder de knie. Daarnaast
is elke iPad voorzien van krachtige toegankelijkheidsfeatures
voor slechtzienden, slechthorenden en mensen met een motorische beperking. iPad is
dus voor iedereen toegankelijk.
Eﬃciëntere implementatie en beheer.
Het grootschalig implementeren en beheren van Apple devices gaat heel makkelijk. Elke
iPad kan automatisch worden geconfigureerd via Apple Business Manager. Zo hoeft de IT
beheerder niet alle devices één voor één af te gaan en kunnen apps direct worden
toegewezen aan devices. Het implementatieproces wordt daarmee aanzienlijk verkort en
de iPads zijn snel in gebruik.
Een slimme investering.
Met Apple Financial Services (AFS) kan men gebruik maken van een iPad tegen een
gereduceerd tarief; specifiek voor SET Covid-19. Voor gebruik gedurende 9 maanden is
de investering slechts 60% van de aanschafprijs. Na afloop van de initiële periode heeft u
drie maanden om de iPads te retourneren. Via AFS zijn er daardoor 66% meer iPads
beschikbaar om aan de zorgvraag te voldoen.
Ontworpen om veilig te zijn.
Onze producten zijn net zo simpel, intuïtief en veelzijdig als dat ze veilig zijn. Informatie op
systeemniveau is op elk moment versleuteld, niet alleen op het device maar ook tijdens
verzending. Zo zijn al je gegevens altijd afgeschermd. Kijk voor meer informatie op
https://www.apple.com/nl/privacy/

