EGEO ONLINE

EGEO ONLINE OMVAT EEN GEPERSONALISEERDE PROFESSIONELE
WEBSITE VOOR UW PRAKTIJK WAARBIJ REKENING WORDT
GEHOUDEN MET DE NODEN VAN U ALS ZORGVERSTREKKER
EN MET DIE VAN UW PATIËNTEN

1

EEN MODERNE WEBSITE
MET ALLE NOODZAKELIJKE
FUNCTIONALITEITEN

• Eigentijds en modern design
• Duidelijke en overzichtelijke homepage
• Volledig responsive design waardoor de website ook optimaal
werkt op smartphones en tablets
• Duidelijke boomstructuur voor een vlotte navigatie
• Passende illustraties door EGEO geleverd
• Dagelijkse statistieken van uw bezoekers
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KRACHTIGE
BEHEERMODULE
OM ZELF
AANPASSINGEN
TE DOEN

• Geïntegreerd CMS-systeem (CMS = Content
Management System)
• Aanpassingen kunnen snel en vlot gebeuren
• Onderhoud van de software inbegrepen

HOSTING
3 PROFESSIONELE
VAN UW WEBSITE
• Hosting op krachtige servers
• Onderhoud van de hardware inbegrepen
• Beschermd door robuuste firewall
• Versleutelde communicatie voor backend

WWW.EGEO.BE

4

TOTALE DIENSTVERLENING
TIJDENS DE DUUR
VAN HET CONTRACT

• Helpdesk tijdens de kantooruren
• Permanente monitoring van de status van de server
• Permanente monitoring van de status van de website
• SLA met 99% uptime garantie (SLA = Service Level Agreement)
• Kosteloze interventie op website in geval van downtime
• Reactietijd binnen de 24 uur

WAAROM
MET EGEO
WERKEN?

TIE
PROMO
TEST ONZE ONLINE AGENDA
VOOR MEDISCHE PRAKTIJKEN NU
AAN EEN ZÉÉR VOORDELIG TARIEF

EGEO is een Belgische firma opgericht door en voor zorgverstrekkers. Doordat wij bij EGEO met onze beide voeten in de realiteit
van de medische wereld staan weten we ook wat de echte noden
zijn van uw professionele omgeving.
Bij het uitwerken van onze producten zijn wij steeds zelf de eerste
gebruiker. Bij ons kan u gerust zijn, wij weten immers wat u nodig heeft.
Wil u meer weten over EGEO, neem dan eens een kijkje op onze
website of kom eens langs bij ons op kantoor. Of nog beter, kom
eens langs in onze groepspraktijk en beleef onze oplossingen
meteen in de “praktijk”.

Als u nu EGEO Online bestelt, kan u
intekenen op het 3+3 MediContact
pack: u betaalt drie maanden en
u krijgt er drie maanden GRATIS
bovenop. Indien u daarna niet
tevreden bent dan stopt het
contract zonder enige verdere
aankoopverplichting.
Transparant en helder, én het
geeft u een half jaar de tijd om uw
mening te kunnen vormen over
EGEO MediContact.*.

* Deze aanbieding is enkel geldig
voor EGEO Online abonnees.
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