ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN
Waar moet u op letten bij de aankoop van een tablet?
Als je zelf liever een alternatief toestel wenst aan te kopen in een winkel naar keuze moet
het toestel aan de volgende voorwaarden voldoen:







Tablet of Laptop of Mini laptop (met liefst 2 USB-poorten)
Windows 10 (PRO of HOME, Windows S werkt niet)
e-ID kaartlezer (kan eventueel via de USB-poort - via Bluetooth werkt
onvoldoende nauwkeurig!!!)
4G functie (kan eventueel via een 4G stick via een USB-poort)
Camera (om eventueel QR codes en barcodes te scannen)

Enkele vrijblijvende suggesties

HP Elitebook 850 g5

Zeker interessant om eens te bekijken is de HP Elitebook 850 g5.
OPGELET: wel extra vragen naar ingebouwde kaartlezer en 4G sim-slot!!! Is
optioneel!!!
Dit is een laptop maar heel compact en snel. Gemakkelijk te vinden in de elektrowinkels
en via het internet.
Dit toestel is iets goedkoper dan onze voorgestelde HP PRO x2 612 G2.







Intel Core i5 processor
Windows 10 Pro
15,6” Full HD (GEEN touchscreen)
Geen geïntegreerde kaartlezer
Geen 3G/4G (optioneel)

(optioneel)
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Caterpillar Cat T20 tablet

Er zijn al een paar verpleegkundigen die een Caterpillar Cat T20 tablet gekocht hebben
via “Bol.com”. (560 euro, 2 jaar garantie)
Dat schijnt een heel robuust en degelijk toestel te zijn in een compacte uitvoering.









Intel Quad Core
Windows 10 Home
8” scherm
Camera
Geen geïntegreerde kaartlezer
3G/4G
Robuust (waterdicht en schokbestendig)

TIP wanneer het toestel niet over 3G/4G, noch een e-ID reader beschikt



Wanneer het toestel niet over een geïntegreerde e-ID kaartlezer beschikt, kan men
dit combineren met een Zetes USB e-ID kaartlezer. Dit kan u ook online of via een
winkel aankopen. ( ong. 35 euro)
Zeker geen kaartlezer met Bluetooth aankopen!!!



Wanneer het toestel niet over de 3G/4G functie beschikt kan u steeds opteren voor
een 4G stick via USB. Maar uw tablet/laptop dient steeds over 2 volwaardige USBpoorten te beschikken!
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BELANGRIJK!

Wanneer het toestel elders is aangekocht en niet via onze dienst, vragen wij een
installatiekost van 25€.

Hieronder valt de installatie van:





Toegang tot de software “Mobisoft”
TeamViewer
e-ID viewer

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst
Thuisverpleging.
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