
 

ZONBook Pro 
 

Er is een steeds grotere behoefte ontstaan om het 

EPD altijd en overal online beschikbaar te hebben, 

tijdens bezoeken bij patiënten thuis, tijdens bezoeken 
bij verzorgingshuizen en tijdens (mulitidisciplinaire) 

overleggen. Maar ook bij het werken thuis of op ieder 

willekeurig andere plek is de beschikking van de 

patiëntgegevens gewenst. ZON ICT heeft in 

samenwerking met diverse zorgverleners de 
ZONBook Pro ontwikkeld 

 

 

 

 

 

Voordelen 

Robuuste en krachtige laptop 

EPD altijd en overal beschikbaar 
Start snel op, behoudt verbindingen 

Veilig en voldoet aan alle richtlijnen 

 

 

EPD Medicom en Pharmacom altijd bij u 

Met de ZONBook Pro heeft u altijd en overal toegang tot Medicom en Pharmacom en de 
beschikking over het volledige patiëntendossier 

 
“Het is een groot voordeel dat tijdens een 

huisbezoek het volledige dossier ter beschikking 

staat en er direct voorgeschreven en verwezen 
kan worden. Het dossier kan direct bijgewerkt 

worden en er kan gebruik gemaakt worden van 
het formularium en alle andere functionaliteiten 

(zorgdomein, portavita) zoals je die ook op de 
praktijk hebt”.  

 
“Medicom op de i-pad is leuk maar de ZONBook Pro werkt echt”. 

 

Compleet en gebruiksklaar 

Wij leveren de ZONBook Pro als een compleet en gebruiksklaar product inclusief:  
- Een razendsnelle krachtige Lenovo notebook met 4G inside 

- Geavanceerde bluetooth muis, eenvoudig inklapbaar 

- Stijlvolle sleeve om uw ZONBook Pro netjes in op te bergen 
- Installatie, levering en eerste instructie zijn inbegrepen 

 

 Beeldbellen, Office 365 en abonnementen 

Naar wens kunt u de ZONBook Pro direct uitbreiden met 

beeldbellen. Ook is de ZONBook Pro bij levering te 

voorzien van Office365. 
 

Om op een goede manier met uw ZONBook Pro te 
kunnen werken, zijn de volgende abonnementen 

benodigd: 
ZONBook Pro online abonnement 3gb fair use 

Beheer contract “Goed verzorgd” 
E-Zorg via token of app (niet inbegrepen, via E-zorg) 

 

ZONBook Pro is uiteraard uitstekend te combineren met de andere producten en 
diensten van ZON-ICT zoals hosted mail, ZONDesktop, ZONDrive. 
 


