PRODUCT OVERZICHT OMAFOON
beeldbellen met 1 druk op de knop
maakt gebruik van Google Duo
belt naar iPhone of Android
grote knoppen met naam en foto
voor mensen die een normale smartphone te ingewikkeld vinden of te klein
afmetingen: 33cm breed, 35 cm hoog
en 22,5 cm diep, tafelmodel.
indien goede WiFi aanwezig is kan
dat gebruikt worden, optioneel kan
er een 4G tablet gebruikt worden

De tablet wordt door ons beheert en in Kiosk mode gezet, dat wil
zeggen dat er maar 1 app (de OmaFoon app) op draait. Dit voorkomt dat er allerlei andere apps gestart kunnen waarvan de gebruiker in de war raakt.

Over de OmaFoon
De OmaFoon is ontwikkeld om beeldbellen mogelijk te maken voor mensen die bijvoorbeeld lichte
dementie hebben en niet de stappen kunnen onthouden die nodig zijn om te beeldbellen met een
smartphone. Na de introductie bleek dat het concept ook voor andere doelgroepen inzetbaar is,
bijvoorbeeld mensen met MS, de ziekte van Parkinson, of mensen met een angststoornis om snel om
hulp te kunnen vragen.
Hoe werkt het? De OmaFoon heeft 6 grote knoppen, waar een foto en een naam op staat. Door de
knop in te drukken wordt Google Duo gestart en wordt de gekoppelde persoon direct gebeld. Het
videobellen kan naar een iPhone of Android. Google Duo is nog in ontwikkeling en de app op de OmaFoon ook.
We werken met een vast bedrag voor het toestel en een maandelijks bedrag voor service en updates.
Kijk op https://shop.omafoon.nl voor actuele prijzen.

doordacht ontwerp, voor envoudige
service aan het apparaat

grote, fysieke knoppen, die aanvoelen als een knop en tegen een stootje
kunnen

mat zwarte voorplaat voor mooie
uitstraling en duideljik contrast

Op www.omafoon.nl vind u meer informatie.
U kunt ook even contact met ons opnemen via:
info@omafoon.nl of bellen: 06-21220846 - Sitan van Sluis
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PRIJS INFORMATIE OMAFOON
WiFi of 4G?
De OmaFoon 2.0 kan besteld worden met een tablet die WiFi of WiFi + 4G ondersteund.
We bieden een data SIM kaart aan van 8Gb voor € 14,99* per maand. Verbruik boven 8Gb wordt achteraf
doorberekend.
Welke variant moet ik kiezen?
Of u kiest voor de WiFi-variant of de 4G variant hangt af van de locatie waar de OmaFoon geplaatst gaat
worden. Als er goede (sterk signaal en voldoende bandbreedte) WiFi aanwezig is en als er gebruik van gemaakt kan en mag worden dan kunt u voor de WiFi variant kiezen. Als er geen WiFi is kunt u de 4G variant
kiezen, dan krijgt u een tablet waar een simkaart in kan.
Controleer vooraf goed, of er WiFi van voldoende signaalkwaliteit en snelheid aanwezig is, als u voor de
WiFI variant kiest!
Servicekosten
Service kosten voor updates en support bedragen € 5,99 per maand tot opzegging.
Na opzegging wordt de tablet vrijgegeven en ontvangt u geen service updates meer.
U betaald via iDEAL en de maandelijkse kosten worden via een iDEAL machtiging automatisch afgeschreven.
De mensen die gebeld worden met de OmaFoon moeten een smartphone met Google Duo (gratis app
voor iPhone of Android) erop hebben.
Introductiekorting
De OmaFoon is gereed voor gebruik! Wij bieden een introductie korting aan, die geldt voor de eerste 10
apparaten. Hiermee willen we een pilot groep creëren, waarmee we gaan kijken of er behoefte is aan kleine aanpassingen.
De levertijd is mede afhankelijk van de snelheid waarmee u namen en foto’s aanlevert en varieert tussen
een week en drie weken.
Prijzen zijn inclusief 21% BTW. * Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Actuele prijzen vindt u op shop.omafoon.nl! U kunt geen rechten ontlenen aan de prijzen in deze folder!

Bestellen kan op: shop.omafoon.nl
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