VIRTUELE ROUTEWIJZER

Virtuele Route zegt meer dan een plattegrond
Heel veel mensen kunnen geen plattegronden lezen. Dat is geen probleem
voor onze virtuele routewijzer. Het “filmpje”, welke bestaat uit een aantal
360 graden foto's toont de werkelijke omgeving. Net als Street View, maar
dan geheel automatisch. Als u op het “filmpje” klikt stopt deze, en kunt u
op dat punt 360 graden rondkijken.

De virtuele route kan op alle
devices worden weergegeven

Verwijzingen huisartsen
De routewijzer kan eenvoudig gebruikt worden bij verwijzingen die van de
huisarts via ZorgDomein of uw eigen EPD bij de patiënt terecht komen. U
kunt meerdere bestemmingen doorgegeven. Bijvoorbeeld een route van de
hoofdingang naar de patiëntenregistratie. En een route van de hoofdingang
naar cardiologie. Zeer klantgericht, en geeft de patiënt een perfecte
voorbereiding op het ziekenhuisbezoek!

Navigatie van iedere locatie naar iedere ander locatie
Het is mogelijk om niet alleen van een ingang naar een bestemming te
navigeren, maar ook van iedere locatie naar willekeurig welke ander locatie.
Ons zeer geavanceerde routesysteem geeft gelijk de kortste route. Stel dat
bijvoorbeeld een lift buiten gebruik is, of een gang afgesloten wordt. Dan
kunt u of wij met een paar klikken dit aanpassen en bepaalt het systeem
automatisch de nieuwe route.

Navigatie opties waarmee ieder
begin- en eindpunt gekozen kan
worden

Virtuele routewijzer is direct te gebruiken
Onze virtuele routewijzer is een zogenaamde html5 app. Dit houdt in dat
deze niet gedownload hoeft te worden, maar gelijk gebruikt kan worden.
Handig, want als je een route wilt bekijken sta je er niet op te wachten dat
je eerst de app moet downloaden, installeren, en daarna handmatig jouw
route moet kiezen. Bij onze app kan een route gelijk doorgegeven worden
zonder gedoe.

Flexibele implementatie door hyperlinks
Implementatie kan niet eenvoudiger omdat onze routewijzer gebruik maakt
van hyperlinks. Selecteer op onze routewijzer uw vertrekpunt en
bestemming. Nu volgt de makkelijkste implementatie ooit:
Website: Copy & paste de gekozen routeURL in uw CMS
E-mail: Copy & paste de gekozen routeURL in uw E-mail
Apps: Copy & paste de gekozen routeURL in uw app
pdf: Copy & paste de gekozen routeURL in uw pdf

Op alle devices
Onze virtuele routewijzer werkt op alle devices: PC, Mac, Chromebook,
Tablet (IPad, Android, Windows), Smartphone (Iphone en Android),
informatiezuil etc.

Navigatie met smartphone
Met de Virtuele Routes kan vanaf een willekeurig locatie naar een andere
locatie genavigeerd worden. Je hoeft alleen maar de beelden te bekijken en
de route te volgen. De snelheid van de navigatie is instelbaar, en kan ook
tijdelijk stopgezet worden om daarna vervolgd te worden.

Jullie worden populair!
Voorzien van een
overzichtsplattegrond
met parkeerruimtes,
bushaltes etc.

Al 30 routewijzers hebben wij gerealiseerd. Bij onze klanten is gebleken dat
als de routewijzer live komt, er gegarandeerd enthousiaste reacties zijn.
Neemt u gerust contact op met onze bestaande klanten.

Eenvoudig te wijzigen
De virtuele routewijzer wordt meestal gebruikt in omgevingen waar regelmatig verhuisd en verbouwd wordt. Onze ervaring hiermee is groot, en
wijzigingen doorvoeren kosten u nauwelijks tijd. Vraagt u het maar aan onze
klanten. Met het onderhoudscontract zorgen wij ervoor dat u geen zorgen
heeft en uw virtuele routewijzer up to date is.
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