
Tablets, en nu?
De tablets zijn besteld, nu "alleen nog" het veilig en mobiel 
ontsluiten van de informatie in uw organisatie. Tijdens deze 
presentatie krijgt u ervaringen en oplossingen uit de praktijk.
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Sendrata
• Sinds 2001 actief op het gebied van mobiele en draadloze 

oplossingen

• Het toegankelijk maken van informatie op mobiele apparaten 
zoals tablets, smartphones en laptops



Sendrata diensten
• Consultancy

• Projectmanagement

• App development

• Support/servicedesk

• Sendrata Mobility-as-a-Service (mobility volledig ge-outsourced)



De tablets zijn besteld, wat nu?



Proces

Visie Strategie Beleid Platform	
keuze

Apparaat	
keuze

Infrastructuur	
aanpassen

Mobiele	
informatie	
ontsluiten

Medewerkers	
trainen



Verschillende verwachtingen?



Groot verschil tussen mobiele oplossingen

“Aan”	binnen	1	seconde. “Aan”	binnen	2	a	3	minuten
Bij	4	a	5	handelingen	 in	het	uur	is	er	
8	tot	15	minuten	productiviteitsverlies



Veilig mobiel ontsluiten van het 
ECD binnen langdurige zorg

Praktijk voorbeeld



Proces (praktijkvoorbeeld intramuraal)

Visie Strategie Beleid Platform	
keuze

Apparaat	
keuze

Infrastructuur	
aanpassen

Mobiele	
informatie	
ontsluiten

Medewerkers	
trainen

MDM/EMM



Veilig mobiel werken
• 6 cijferige PIN code/fingerprint
• Versleutelde data op de iPad
• Versleutelde verbinding tussen (Web)App en server
• Persoonlijke accounts voor ECD (geen groepsaccount)
• Wi-Fi WPA2/AES beveiliging
• Logging en monitoring van activiteiten op Wi-Fi netwerk en 

ECD server
• Eventueel per App VPN



Multidisciplinair projectteam
• Verzorging
• Functioneel beheerder (kennis van het softwarepakket en 

processen)
• ICT (techniek)

• Doelstelling “zorg dat het een succes wordt!”



Training
• Groepen van 10 – 12 mensen
• Gebruikers maakte al gebruik van ECD op de PC

• Training 1
• Gebruik van de iPad
• Focus op ECD, Email, Agenda en Contacten

• Tussentijds terugkomdagen voor vragen

• Training 2
• Dieper in gaan op functionaliteit van Email, Agenda en Contacten en enkele 

Apps (Bijv. FK)



Productiviteit voordelen
• Snellere en betere overdracht (90 minuten per dag op een 

afdeling van 30 medewerkers)
• Sneller toegang tot up to date informatie
• Betere rapportage door direct te rapporteren via de iPad i.p.v. 

later op de dag op kantoor
• Rapporteren bij cliënt op de kamer
• Meer privacy
• Medewerkers lopen minder tussen cliënten en kantoor om wat 

op informatie op te zoeken
• Meer directe zorg (28% naar +40% directe zorg)



Uitbreiden van functionaliteit
• MS-Office apps

• Apps voor specifieke doelgroepen van verzorgende:
• Psychologen
• Fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• Diëtisten



Enterprise App Store



Conclusies
• Mobiel werken levert productiviteit verbetering op

• Begin met visie, strategie en beleid om succesvol mobiel te 
gaan werken en een duidelijk groei pad te plannen voor de 
organisatie



Vragen?
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