
Uitdagingen in de huidige gezondheidszorg 
aangaan
Er is een digitale revolutie gaande in de gezondheidszorg. Door de 
technologische ontwikkelingen, continue innovatie en toenemende 
bandbreedte die ter beschikking staat, ontstaan nieuwe 
mogelijkheden voor de interactie tussen patiënten en aanbieders. 
Aanbieders staan hierdoor voor de uitdaging om tegemoet te komen 
aan de groeiende vraag naar snelle toegang tot zorgdiensten, zodat 
consumenten deze waar en wanneer ze willen, kunnen gebruiken.

Logitech heeft wereldwijd bij duizenden instellingen in de 
gezondheidszorg innovatieve oplossingen voor videosamenwerking 
en audio gerealiseerd. Logitech is hierdoor een vertrouwd merk dat 
al vele malen heeft bewezen in de behoefte van zorginstellingen 
te kunnen voorzien door zorgervaringen en patiëntresultaten te 
verbeteren. 

Onze eenvoudige plug-and-play oplossingen via USB bieden naadloze 
verbinding, ondersteunen gepersonaliseerde ervaringen voor meer 
patiëntbetrokkenheid en maken zorgdiensten toegankelijk voor 
iedereen ze nodig heeft om de algemene gezondheid te bevorderen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Naadloze verbinding met de systemen en 

platformen die u gebruikt om acceptatie te
bevorderen

• Ondersteuning van gepersonaliseerde 
patiëntervaringen voor meer vertrouwen en
patiëntbetrokkenheid

• Snelle en gemakkelijke toegang tot zorgdiensten en
verbetering van resultaten

• Optimalisering van beperkte IT-budgetten bij 
maximaal rendement op investeringen

Neem voor meer informatie 
contact op met uw 

PREVENTIE EN WELLNESS
Bied uw patiënten meer ondersteuning 

tussen hun bezoeken aan de kliniek  

PATIËNTGERICHTE ZORG
Creëer betrouwbare partnerships 

met patiënten om zorgresultaten te 
verbeteren

SPOEDEISENDE/SPECIALE ZORG
Breid de toegang tot zorg uit en win 

nieuwe patiënten

TIL UW ZORGINSTELLING NAAR EEN HOGER NIVEAU

OPLOSSINGEN VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG



LOGITECH LEVERT OPLOSSINGEN VAN WERELDKLASSE VOOR OMGEVINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Logitech-accessoires

Logitech-accessoires stroomlijnen de workflows en 

verhogen de efficiëntie. Van muizen, toetsenborden 

en mobiele randapparatuur tot bevestigingsmateriaal 

en kabels voor videosamenwerkingsoplossingen, wij 

hebben de accessoires in huis om uw werkomgeving 

te optimaliseren en de resultaten te verbeteren. 

Aanbevolen oplossingen
• Ergo K860 Split Keyboard
• MX Keys Wireless Keyboard
• MX Vertical Ergonomic Mouse
• MX Master 3 Wireless Mouse
• Spotlight Presentation Remote
• Crayon Digital iPad Pencil
• Universal Folio-case en -

toetsenbord

Videosamenwerking van Logitech 

Breid uw zorgdiensten uit en verbeter ze met 

behulp van gepersonaliseerde face-to-

facecontacten in video-interacties. Zet een 

virtuele kliniek op, ondersteun medische 

trainingen, organiseer bestuursvergaderingen of 

geef speciale consultatie met behulp van de 

gebruiksvriendelijke oplossingen van Logitech 

voor videosamenwerking. 

Aanbevolen oplossingen
• MeetUp All-in-One ConferenceCam
• Pro Personal Collaboration Kit
• Personal Collaboration Kit
• Brio Ultra HD PRO Webcam
• C930e Webcam

Logitech-headsets

Of u nu in een onderzoeksruimte, op kantoor of 

thuis bent, met de headsets van Logitech heeft u 

meer privacy en kunt u zich beter op de patiënt 

focussen. Omgevingsgeluiden en afleidingen 

worden geminimaliseerd, waardoor patiënten zich 

meer op hun gemak voelen en tijdens hun bezoek 

hogere betrokkenheid en tevredenheid ervaren.

Aanbevolen oplossingen
• Zone Wireless Plus Headset
• Zone Wired Headset
• P710e Speakerphone for Mobile
• H820e Wireless Headset 

HOE KAN LOGITECH DE GEZONDHEIDSZORG TRANSFORMEREN? 

• Logitech biedt een uitgebreid assortiment van randapparaten, 
toestellen en oplossingen voor videovergaderingen om de 
uitdagingen in de gezondheidszorg aan te gaan.

• De Logitech ConferenceCams en Webcams met USB-functie 
bieden kristalhelder geluid en haarscherpe videobeelden voor 
hoogwaardige, gepersonaliseerde zorgervaringen.

• Logitech UC-headsets bieden professionals in de gezondheidszorg 
eersteklas audio-ervaringen en privacy door het hoogwaardige en 
bekroonde ontwerp. 

• Door de talrijke producten die speciaal voor samenwerking 
zijn gemaakt, heeft Logitech voor elke zorgomgeving de juiste 
oplossing.

LOGITECH BIEDT:

Regelconforme 
producten

Geoptimaliseerd voor 
Unified Communications 

inclusief Google, Microsoft 
en Zoom

Ondersteuning via 
telefoon/e-mail en 
software-updates

Gebruiksvriendelijke, plug-
and-play oplossingen

Gedegen expertise in 
de gezondheidszorg
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