Nieuw: Covid-zuil
Met deze gebruiksvriendelijke desinfectiezuil geeft u uw bezoekers en personeel de
noodzakelijke bescherming. Zij kunnen eenvoudig en snel op de juiste wijze de
handen desinfecteren, en daarbij een checkgesprek aangaan met de zuil.
Het checkgesprek bestaat uit Corona-gerelateerde vragen die naar wens van de
organisatie kunnen worden aangepast en ingesteld. Hiermee vraagt u iedere
bezoeker naar eventuele Corona-verschijnselen alvorens zij hun bezoek vervolgen.
De Covid-zuil geeft de mogelijkheid dit proces op afstand te monitoren. Denk aan
een dashboard, een tweede scherm of aan het meegeven van een ticket of
polsbandje aan uw bezoeker.
De kiosk bestaat uit:
- Corona-vragenlijst in het Nederlands en Engels;
- 22” P-CAP multitouch monitor met Android besturingssysteem;
- Gekozen content kan lokaal, via Wifi of Ethernet afgespeeld worden;
- Universele, navulbare handdispenser met lekbakje;
- Mogelijkheid voor belettering boven de monitor;
- Voorziening voor vloermontage en kabeldoorvoer in de voetplaat;
Opties:
- Uitvoering in alternatieve RAL-kleur
(standaardkleur: wit);
- Sticker toevoegen (max 280 mm breed
x 100 mm hoog);
- Toevoegen van print functionaliteit;
- Toevoegen tweede scherm (zie foto links);
- Uitvoering met meer dan twee talen.
Indien er andere wensen met betrekking tot functionaliteiten zijn
dan kunt u contact opnemen met ons via info@hq-healthcare.nl.
Op de volgende pagina vindt u het prijsoverzicht.
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Prijsoverzicht:
Hardware

Aantal Eenmalig

Covid-zuil

1

€1.450

Optie: Toevoegen tweede scherm (achterzijde)

1

€ 550

Optie: Toevoegen van printer

1

€290

1

€50

Corona vragenlijst applicatie

1

€400

Corona vragenlijst applicatie inclusief
printfunctie

1

€500

Aansturing 2e scherm (eenmalig, ongeacht
aantal kiosken)

1

€250

Aansturing printer inclusief opmaak (eenmalig,
ongeacht aantal kiosken)

1

€ 750

Maandelijks

Installatie- en implementatiekosten
Covid-zuil
Software

SLA per maand per kiosk
-

Technische support
2x Swap garantie hardware
Licentie van hosting applicatie inclusief
updates
- Kleine wijzigingen van de inhoud
vragenlijst inbegrepen
Het inrichten van de applicatie met eigen vragen
en logo. Prijs is per opmaak. Mochten er drie
verschillende opmaken nodig zijn omdat het drie
verschillende locaties zijn dan gelden deze
kosten per locatie.

€12,5

1

Standaardtalen: Nederlands en Engels

1

€ 300

Extra taal toevoegen

1

€ 250

2
E info@hq-healthcare.nl
W www.hq-healthcare.nl
T +31 85 111 88 44

IBAN: NL86 ABNA 0495 2535 61
KVK: 64132285
BTW-nummer:NL853783226B01

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van HQ-Healthcare van toepassing, welke zijn terug te vinden via onze website.
HQ-healthcare is een onderdeel van Zorgkiosken b.v.

