
 u    13:30 – 14:00  De nieuwe werkplek in de zorg

   Spreker: Robbert van Rijswijk – Samsung

   De trend in de gezondheidszorg is mobiel en plaats onafhankelijk werken. Een gebruiker

   kan met behulp van een ECD, EPD en diverse applicaties al zijn taken uitvoeren. De drager

   hiervoor is steeds vaker een smartphone. Beeldbellen met patiënten, tablets voor ouderen,

   telefoons voor ouderen of het volgen van iemands welzijn via een Wearable, het kan

   allemaal. In deze sessie zal Robbert ingaan op hoe de mobiele devices de zorgwerkplek

   volledig kunnen vervangen. Het (op afstand) beheren en beveiligen van mobiele devices

   kan met een MDM-oplossing en beveiligingsoplossing. Samsung heeft hiervoor het KNOX

   portfolio, dat bestaat uit drie elementen, die essentieel zijn waar het gaat om het gebruik

   van mobiele devices in de zorg.

u    14:00 – 14:15  Pauze (beursvloer open)

 u    14:15 – 14:45  IT in de healthcare

   Spreker: Martijn van Wijk – Client Manager – Ricoh

   In deze sessie neemt Martijn u mee in zijn visie op IT in de zorg, de ontwikkelingen die

   er gaande zijn en werpt hij een blik op de toekomst.

u    14:45 – 15:00  Pauze (beursvloer open)

 u    15:00 – 15:30 Paperless Office (LET OP voor deze sessie kunt u aansluiten bij overheid)

   Spreker: Jasper Verhaaren – Solution Advisor Software – ACES Direct

   Ondanks de intrede van technologie op de werkvloer wordt nog steeds veel  papier gebruikt.  

   Toch kunt u inmiddels efficiënter, kosten- en niet onbelangrijk milieuvriendelijker werken.

   Digitale ondertekening

   Als u documenten digitaal ter ondertekening aanbiedt is de kans kleiner dat deze blijven  

   liggen. U kunt bijvoorbeeld inzien wanneer iemand een document ontvangt, opent en onder 

   tekent.  Maar ook voor bijvoorbeeld budgethouders die veel documenten ondertekenen  

   wordt het werk eenvoudiger gemaakt. Wilt u meer voordelen en mogelijkheden ontdekken?   

   Volg de kennissessie van Jasper Verhaaren.
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