EGEO SCREENCAST

EGEO SCREENCAST IS EEN MODERNE SCHERMAPPLICATIE OM IN
DE WACHTRUIMTE RELEVANTE INFORMATIE TE VERSPREIDEN. DIT
KAN GAAN VAN DIAVOORSTELLINGEN, PREVENTIETIPS OF ANDERE
RELEVANTE CONTENT TOT HET OPROEPEN VAN DE VOLGENDE
PATIËNT. IN COMBINATIE MET EGEO MEDICONTACT KAN ZELFS
INFORMATIE OVER DE WACHTTIJD MEEGEGEVEN WORDEN.

1

RELEVANTE INFO
VOOR UW PATIËNTEN
TERWIJL ZE WACHTEN

• Mogelijkheid tot tonen van preventietips (inenting, hygiëne, …)
• Sensibilisering door middel van gezondheidstips
• Productplacement
• Info over de praktijk (openingsuren, verlof)
• Info over de specialisten waarmee u samenwerkt
• Integratie van nieuwsfeeds

2 ACTIVATIE
VAN DE PATIËNT
• Laat weten wanneer de volgende patiënt
binnen mag
• Informeer de patiënt over de geschatte
wachttijd
• Integratie met EGEO MEDICONTACT
mogelijk

WWW.EGEO.BE

3 RELEVANTE
INHOUD
• Mogelijkheid om optioneel te kiezen voor een content-pack
• Elke maand leveren wij relevante en up-to-date inhoud aan
• U hoeft zelf geen tijd meer te besteden
aan het creëren van inhoud
• Zowel tekstueel als grafisch
• Automatische upload naar uw scherm(en)

ZORGEN
4 GEEN
BIJ PROBLEMEN
• Volledige garantie op de schermen
en hardware
• Interventie ter plaatse

WAAROM
MET EGEO
WERKEN?
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”.
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TIE
PROMO
Het Content-pack geven wij nu
de eerste drie maanden gratis.
Daarna bepaalt u zelf of u
verder beroep wil doen op ons
content-team.

