
Pure eenvoud in beeldzorg



De nieuwe generatie. 
Werkt op ieders smartphone, tablet en computer. 



1. Beeldbellen & chatten

* Via email direct in gesprek: zoals bij NoShow. 

* Eenvoudig deelnemers toevoegen tijdens gesprek.

* 1:1 en multiparty direct contact.

* Of via wachtkamer-principe planbaar.  

MOBILÉA

Communicatie



2. Informatie/instructies delen

* Medicijn inname controle en begeleiding. 

* Post en berichten doornemen. 

* Als begeleider met de cliënt samen een instantie 

  bellen bij een vraag/probleem.

MOBILÉA

Helpen



3. Centrale agenda

* Ieder in de zorgdriehoek op de hoogte houden.

* Plannen afspraken inclusief reminders/notifications. 

* Koppelen via iCalender aan je eigen agenda. 

MOBILÉA

Verbinden



4. Aanvullende functies

* Entertainment; radio, games, 

  weblinks naar krant, weerbericht, services, enz.  

* Persoonlijke contacten en eigen veilige webomgeving. 

MOBILÉA

Veilig platform



5. Op persoon/zorgvrager type

* Zelf te beheren of te laten beheren door de zorg. 

* Rechten en rollen instelbaar. 

* Beheer via sidemenu. 

MOBILÉA

Systeem op maat



6. Op persoon/zorgvrager type

* Standaard-versie met functionaliteit naar wens 

  en functies over vier tabbladen te verdelen. . 

* Of bij Simpelversie beperkt aantal knoppen. 

MOBILÉA

Interface op maat



7. Mobiléa Launcher App
* Automatische lock scherminstelling Android devices. 

* Zelfs het Wifi menu. 

* Digibeet verdwaald niet in de veelvoud aan functies. 

MOBILÉA

Extra gemak



8. Team functionaliteit 
* Als team opereren vanuit je persoonlijk account.

* Elk teamlid kan de groepscommunicatie zien. 

* Onderling overleg en contact met andere teams. 

* Ook als zorgcentrale in te zetten, inclusief wachtrij. 

MOBILÉA

Coördinatie



9. Beeldconsult 
* Via de agenda een afspraak maken. 

* Automatisch wordt een wachtkamer ingericht. 

* Vooraf worden deelnemers geïnformeerd via email. 

* Mobiléa-gebruikers krijgen in te stellen reminders. 

MOBILÉA

Wachtkamer



10. Meertalig
* Eenvoudig zelf uw taal te kiezen. 

* Eenvoudig extra talen toe te voegen.

* Eenvoudig tolkenbureau bij te schakelen. 

* Direct de juiste taal via doorkiesnummer. 

MOBILÉA

Flexibel inzetbaar
Nederlands

English

Fries



Eenvoudig iedereen kunnen bereiken: 

tijdens beeldbellen vaste &  mobiele nummers bijschakelen. 

Nieuw:



* Uw dossier, planning, agenda en declaratie.

* Dwaaldetectie, geofencing en alarmering. 

Te koppelen met o.a.:



Zorg op afstand.
Optimale personeelsinzet.

Snel en eenvoudig contact. 
Toegang tot informatie.

Efficiënte informatie deling. 
Mee kunnen helpen. 

Cliënt

Zorgprof Familie 

MOBILÉA

Ieder in de eigen kracht. De zorgdriehoek verbonden:



MOBILÉA

Kostenefficiëntie:  
 

* onderlinge verbinding zelfsturende teams 

* (reis)tijd- & kostenbesparingen 

* ondersteunende monitoring op afstand

* meer opties zelfzorg: info aanreiken



MOBILÉA

Kwaliteitsverbetering:  
 

* eenvoudig contact & controle

* meer zelfredzaamheid en privacy

* eenvoudig & snel monitoren 24/7 met zorgcentrale

* veiliger gevoel 



MOBILÉA

Nieuwste technologie:  
 

* beheersen technologie, hosting, rapportages, 

logging en interfaces. 

* kunnen koppelen aan andere software

* dataverbruik: bijv. Facetime 89Mb & Mobiléa 9Mb 



Pure eenvoud in beeldzorg



Eén integraal systeem voor Beeldzorg:

1. Zorgprof + team 

2. Behandelaren 

3. Receptiezuil 

4. 24/7 Zorgcentrale 

5. Deurintercom 
6. Thuis begeleiding  

7. Woongroep scherm 



MOBILÉA

Getest en ingezet bij:


