Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)
COVID-19 iPad voor beeldzorg - Beeldzorg met Cisco
1. Inleiding Cisco beeldzorg
Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale
zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de
SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun
mantelzorgers.
De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of
beperking staat onder druk door het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen om verspreiding
van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer
technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden.
De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor
thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. Voorbeelden zijn tablets met
beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten,
medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.
Cisco is marktleider op het gebied van Collaboratie (o.a. beeldbellen) en levert een scala aan
producten om zorg op afstand op een beheersbare manier en veilig te ontsluiten. Waarmee de
thuiswonende de gebruikerservaring krijgt die het beste past bij de behoefte van dat moment.
En zorg schaalbaar en beschikbaar blijft.
Deze Cisco producten sluiten naadloos aan op Apple iOS, mede door het strategisch
partnership tussen Apple en Cisco. Cisco producten worden hierdoor in nauwe samenwerking
met Apple ontwikkeld waardoor er een optimale integratie wordt geboden.
De oplossingen die wij op dit moment voor deze SET-regeling aanbieden zijn:
a. Mobile Device Management (MDM),
Door middel van Cisco-Meraki Systems Manager.
b. Security op iOS devices,
Door de Cisco Security Connector voor iOS-apparaten.
c. Webex,
Hieronder vallen Webex Teams en Webex Meetings.

2. Cisco oplossingen
a. Mobile Device Management (MDM)
Mobile Device Management (MDM) wordt geleverd door middel van Cisco-Meraki Systems
Manager - Endpoint Management Solution. Met Systems Manager kunnen gebruikers veilig
gebruik maken van applicaties op devices die gemakkelijk te installeren en configureren zijn.
Centraal in deze oplossing staat het Meraki cloud based dashboard. Vanuit het dashboard
kunnen de volgende taken op simpele en intuïtieve wijze worden volbracht:
-

PROVISION
o Snelle en eenvoudige uitrol van devices met behulp van o.a. Apple DEP
o Bepaal in Dashboard welke applicaties geïnstalleerd of geüpdate worden
o Configuratie op afstand van device & security settings en beperkingen

-

MONITOR
o Inzicht in de status en compliancy van alle devices
o Status van apps en security policies
o Remote ondersteuning via cloud-based troubleshooting tools

-

BEVEILIG
o Creëer en handhaaf Security- en Geofencing policies
o Wis of herstel devices op afstand
o Diepgaande integratie met Cisco Webex & iOS Security

Licenties
Systems Manager Licenties zijn inclusief:
o Gecentraliseerd management en bedrijfsbrede zichtbaarheid en controle
o 24/7 telefonische- en email support
o Overdraagbaarheid van licenties tussen devices and device types
o Oneindig schaalbaar aantal devices
o Complete feature set met continue updates
De cloud licentie behelst de totale cost of ownership voor alle managed devices.
Start vandaag met een gratis trial en zijn inclusief:
o Volledig support en dedicated MDM expert assistentie
o Documentatie
o Volledige feature set

b. Security op iOS devices
Security op iOS devices wordt geregeld door de Cisco Security Connector voor iOS-apparaten.
Apple en Cisco werken samen om uw mobiele personeel te versnellen en vooruit te helpen.
Voor het eerst kunnen bedrijven inzicht krijgen in netwerkverkeer op iOS-apparaten en
verbindingen naar kwaadaardige sites blokkeren, waar gebruikers ook naartoe gaan.
Diepgaand zicht
Bedrijven hoeven zich geen zorgen meer te maken over het gebrek aan zichtbaarheid op het
netwerk. Met de mogelijkheid van Security Connector om al het netwerkverkeer te verzamelen
dat wordt gegenereerd door iOS-apparaten en -applicaties, kunnen beveiligingsteams effectief
en snel incidenten nauwkeurig en gemakkelijk opsporen
Overal bescherming
Cisco biedt de meest veilige, betrouwbare en snelste internetervaring aan meer dan 100 miljoen
gebruikers.
Als toonaangevende leverancier van netwerkbeveiliging en recursieve DNS-services
stellen we de wereld in staat om op elk apparaat met vertrouwen verbinding te maken
met internet.
Medewerkers kunnen URL's gemakkelijk verkeerd typen of per ongeluk op een phishinglink in een bericht klikken, wat hen mogelijk naar kwaadaardige sites kan leiden. Security
Connector voorkomt verbindingen op zowel DNS- als IP-adresniveau, zelfs via mobiele
netwerken en openbare wifi.
Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid voor een IT-team om inzicht te krijgen in
schaduw-IT. Welke applicaties of diensten gebruiken de medewerkers nog meer, zodat
hier acties op ondernomen kunnen worden i.v.m. compliance.
Start vandaag met een gratis trial en zijn inclusief:
o Volledig support en dedicated expert assistentie
o Documentatie
o Volledige feature set
Beide oplossingen zijn cloud gebaseerd wat de uitrol en management van deze oplossingen
zeer snel en gemakkelijk maakt. Krijg met 1 dashboard (SecureX) direct inzicht in het gehele
security vraagstuk rondom de mobiele apparaten.

c. Webex
Webex bestaat uit software die communicatie mogelijk en makkelijker maakt. Hieronder vallen
Webex Teams en Webex Meetings.
Webex Teams is een communicatieplatform met functies zoals versturen van berichten,
(video)bellen, aanmaken van threads om gesprekken te groeperen, delen van bestanden en
whiteboards, en aanmaken van ruimten om project gerelateerde content te scheiden.
Webex Meetings is een platform gericht op vergaderingen. Hiermee kun je uiteraard
videovergaderen, maar ook vergaderingen plannen, schermen en applicaties delen, annoteren
en Q&A’s houden.
Voor deze producten heeft Cisco vijf verschillende licenties waar je uit kan kiezen, bestaande
uit twee soorten gratis licenties en drie soorten betaalde licenties.
De gratis licenties bestaan uit:
- Persoonlijke licentie: Deze licentie is bedoeld voor individuen die zelf een account
willen beheren. Bij deze licentie zijn de standaardfuncties van Meetings en Teams, zoals
hierboven beschreven, beschikbaar. Als onderdeel van de reactie op COVID-19 biedt
Cisco nu tot 100 deelnemers aan per vergadering, een onbeperkte vergadertijd en de
mogelijkheid om in te bellen bij vergaderingen.
- Enterprise Trial-licentie: Deze licentie is bedoeld voor organisaties die Webex willen
uitproberen. De duur van deze trial is 90 dagen en de verkoop hiervan zal via een
partner plaatsvinden. In deze licentie zitten Teams en Meetings, kunnen vergaderingen
tot 200 deelnemers bevatten, hebben werknemers onbeperkte vergadertijd en een
onbeperkt aantal vergaderingen. Daarnaast hebben organisaties ook toegang tot enkele
beheersystemen en worden alle integraties met bestaande systemen ondersteund.
Voor de betaalde licenties biedt Cisco als reactie op COVID-19 een korting aan. Bij aanschaf
van een maandelijks plan, krijg je een maand gratis, en bij aanschaf van een jaarlijks plan, krijg
je vier maanden gratis. Deze licenties bestaan uit:
- Starter: Deze licentie bevat alle gratis functies met daarnaast 5 GB cloudopslag,
verschillende opnamemogelijkheden, integraties met andere applicaties, administratieve
tools en ondersteuning tijdens kantooruren.
- Plus: Deze licentie bevat alle Starterfuncties met daarbij verscheidene
delegeermogelijkheden, analytics en troubleshooting, en 24/7 ondersteuning.
- Business: Deze licentie bevat alle Plusfuncties met daarnaast de mogelijkheden om
vergaderingen tot 200 deelnemers te houden, 10 GB aan cloudopslag te krijgen,
verschillende persoonlijke aanpassingen te maken en te synchroniseren met Microsoft
Exchange en Active Directory.
Voor meer gedetailleerde informatie, kijk op https://www.webex.com/pricing/index.html.
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