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Custom made Smart Medical Admirror   
Wij kunnen een custom made Smart 
Medical Admirror creëren voor uw 
organisatie. Deze spiegel heeft een 
formaat, lijst en kleur naar keuze en 
kan worden voorzien van een eigen 
logo. Zo wordt uw organisatie optimaal 
uitgedragen door de Smart Medical 
Admirror. 

Verschillende configuraties 
De Smart Medical Admirror wordt in 
verschillende configuraties gemaakt:

Stand-alone: de spiegel wordt 
aangestuurd via een usb-stick;

LAN-netwerkaansluiting: de spiegel 
wordt met een kabel verbonden aan een 
bestaand LAN-netwerk;

3G-verbinding: de spiegel wordt 
aangestuurd via een 3G-modem (een sim-
abonnement is hierbij noodzakelijk);

Wi-Fi-verbinding: de spiegel maakt via 
een eigen Wi-Fi-connectie verbinding met 
het web.

Dé nieuwe manier om uw  medewerkers 
te informeren, motiveren en inspireren M
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De Smart Medical Admirror
Met trots presenteren wij de Smart Medical 
Admirror. Want smart is deze spiegel 
zeker! U kunt gemakkelijk op afstand 
bepalen welke boodschappen u op uw 
spiegel wilt laten zien. Via een persoonlijke 
inlog op ons content management systeem 
(CMS) kunt u online de boodschappen op 
uw spiegel aansturen. Dit kunnen foto’s 
of video’s zijn, maar ook nieuwsstreams 
of social mediaberichten. Via de Smart 
Admirror kan er op unieke wijze 
gecommuniceerd worden met medische 
specialisten, medewerkers en patiënten. 

Medical
De Smart Medical Admirror is uitermate 
geschikt als uniek en opvallend 
Narrowcasting communicatie medium 
richting medische specialisten, patiënten 
en bezoekers. Via dit multimediale kanaal 
kunnen zowel het personeel als de 
bezoekers geïnformeerd, gemotiveerd en 
geïnspireerd worden.

Voordelen 
Via de Smart Admirror kunt u  
onder meer:
• Op een innovatieve manier 

communiceren;
• Doelgericht communiceren op de  

juiste plaats;
• Actuele medische ontwikkelingen delen;
• Het hygiënebewustzijn bevorderen; 
• De infectiepreventie verhogen; 
• De bedrijfscultuur versterken.

Een belangrijk bijkomend voordeel van 
de Smart Medical Admirror is dat de 
inhoud steriel blijft door de uitstekende 
afdichting.

Top of mind
De spiegels kunnen bij de sanitaire 
voorzieningen, de hal of wachtruimte, 
de bedrijfskantine of andere geschikte 
plekken binnen het ziekenhuis worden 
geplaatst. De medisch specialisten en 
medewerkers zien de communicatie 
daardoor gemiddeld 8 tot 10 keer per dag. 
Zo komt en blijft de communicatie top of 
mind bij het personeel. 

Aanschaf van de Smart Medical Admirror
De digitale Admirror koopt u middels 
een éénmalige investering bij ons bedrijf, 
vervolgens betaalt u maandelijks een 
laag bedrag aan licentiekosten. U bepaalt 
zelf of u uw eigen communicatie erop 
plaatst of andere merken of bedrijven laat 
adverteren, creëer waar wenselijk een 
eigen verdienmodel.

Medical Communication


