Overzicht oplossingen KPN Health
1) Veilig videobellen op basis van de KPN ZorgMessenger.
o Ideaal voor ziekenhuizen en zorginstellingen om op een veilige en privacy bewuste manier het
videobellen tussen patiënten en het thuisfront te realiseren.
o Videobellen werkt op smartphones, tablets en computers zowel IOS als Adroid.
o Het faciliteert communicatie tussen zorgprofessionals, cliënten, patiënten en familie of
mantelzorgers
o Het biedt ook mogelijkheden voor een consult op afstand en bijvoorbeeld wondzorg met een ARbril
o Videobellen is gebruiksklaar verkrijgbaar vanaf € 2,50 per maand, voor cliënten, mantelzorgers
en familieleden is dit gratis.
https://www.kpn.com/zakelijk/branches/zorg/messenger.htm
2) Mobile Device Management
o In deze periode neemt het aantal mobiele apparaten en toestellen dat wordt gebruikt voor
eHealth- en thuiswerktoepassingen toe. Om u te helpen dit beheersbaar, veilig en zonder al te
veel operationele lasten in te richten, biedt KPN een Mobile Device Management-oplossing
vanuit de cloud. Hierdoor kunt u gemakkelijk op- en afschalen afhankelijk van behoefte en
gebruik.
https://www.kpn.com/zakelijk/security/mobile/enterprise-mobility-management.htm
3) Voorrang bij levering van hardware/ mobiele apparatuur
o KPN heeft geïnventariseerd welke hardware en apparatuur er uit onze eigen voorraden
leverbaar zijn. Ook hebben we onderzocht bij welke leveranciers er eventueel aanvullende
voorraad te verkrijgen is. De gezondheidszorg krijgt voorrang bij deze levering. Heeft u behoefte
aan hardware (met of zonder sim of applicatie), wij kunnen snel, eventueel samen met de
leverancier, bekijken wat de mogelijkheden zijn.
KPN levert Apple, Samsung, Huawei, ZTE en andere merken.
o Voor standaard hardware kunt u ook terecht in onze webshop https://www.kpnwebshop.com/
4) Simkaarten
o Klanten van KPN Mobiel en Smart Combinations kunnen eenvoudig via de bijhorende online
portal “MijnKPN Zakelijk” sims bestellen (ongeaktiveerd) welke eenvoudig aan maar ook uit te
zetten zijn.
o Voor niet KPN Mobiel klanten gaan we graag in overleg om tot een passende oplossing te
komen.
5) Hardware as a service
o Hardware as a Service (HaaS) vult de behoefte in van organisaties om voor een nader af te
spreken periode, hardware tegen een maandelijkse vergoeding af te nemen.
o De prijs per maand bevat het gebruik van de hardware en de bijbehorende diensten die u
eventueel ook uit handen wilt geven. Voorbeelden van die diensten zijn de preparatie en uitgifte
van die hardware, de service en garantieafhandeling en ook de inname en data wipe na de
overeengekomen gebruiksperiode.

o

Het aanschaffen, uitrollen, beheren en innemen van werkplekhardware (laptops, desktops,
monitoren, tablets, smartphones) en het gebruiken van deze hardware tegen een prijs per
maand, waarbij u geen omkijken meer heeft naar die hardware.

