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Ease of Use
• Facetalk biedt een super simpel proces voor de patiënt. Alles is erop

gericht dat de call tot stand komt en dat het niet fout kan gaan. 

Uitstekende audio en video kwaliteit
• FaceTalk gebruikt een amerikaanse technologie welke Audio en 

Video van zeer goede kwaliteit levert, Ook bij wisselende

bandbreedtes. In de US gebruiken duizenden zorgorganisaties deze

technologie (Vidyo)

Schaalbaar en toch eigen
• De FaceTalk dienst is schaalbaar naar 10.000-den gebruikers maar 

ook volledig “multitenant” zodat iedereen een “eigen” FaceTalk

omgeving krijgt met eigen branding, adresboekjes, eigen uitnodigings

e-mail, etc. 

Uitgangspunten FaceTalk
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Virtuele wachtkamer
• FaceTalk is ontwikkeld voor de huidige manier van werken. 

Assistenten kunnen plannen en uitnodigen, patiënt komt in een

wachtkamer, arts kan zien wíe er in de wachtkamer zit, arts kan

uitloop aangeven, arts bepaalt wanneer de video start. etc.

Code bellen
• Snel een veilige verbinding opzetten met een unieke code. Geef code 

door aan patient (of collega) per telefoon of sms, voer code in in de 

app en videogesprek start direct.  

Intercollegiaal overleg
• FaceTalk biedt naast patiënt consult ook de mogelijkheid voor

intercollegiaal overleg en voor contact met ziekenhuizen. Medische

beelden kunnen in hoge resolutie gedeeld worden en gesprekken

kunnen met meerdere collega’s tegelijk gevoerd worden. 

Gebruiks scenario’s FaceTalk
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Koppeling met EPD
• Koppeling met planningsagenda van het EPD is een voorwaarde voor

succes (Niemand wil plannen in twee verschillende systemen). FaceTalk

kan koppelingen maken met andere IT systemen (webservices, HL-7, etc.) 

Integratie in App of Portal
• Wij bieden de mogelijkheid een FaceTalk knop in uw eigen App of Portal te

integreren zodat uw patiënten gemakkelijk naar de on-line wachtkamer

gaan of een videoconsult plannen

Customizen
• De FaceTalk ontwikkelaars zitten in Nederland en wij vertalen graag uw

specifieke wensen in handige features binnen FaceTalk. FaceTalk wordt

als dienst geleverd en nieuwe functionaliteit komt beschikbaar voor alle

gebruikers met nieuwe releases.

Integreren in het werkproces 
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ISO27001
• Qconferencing ontwikkelt en levert de FaceTalk diensten en is ISO27001 

gecertificeerd. Verplichtingen vanuit de wet bescherming persoonsgegevens

zijn daar uiteraard in afgedekt.  Wij voldoen aan de nieuwe Europeesche

normen (AVG)

Van Nederlandse bodem
• De FaceTalk dienst is een Nederlands product en wordt geleverd vanuit

datacenters in Nederland op servers die in eigendom en beheer zijn van 

Qconferencing. 

Betrouwbaarheid
• De FaceTalk diensten zijn volledig redundant uitgevoerd en alle maatregelen

zijn getroffen om een hoge uptime (boven de 99%) te garanderen.

Veiligheid
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Commitment
• Om een project voor een hele regio op de rails te krijgen en tot een succes

te maken is het essentieel dat er commitment is van de organisatie en van 

de artsen die het gaan gebruiken. 

Communicatie
• Er zal veel communicatie nodig zijn om betrokkenen te informeren en te

enthousiasmeren. Bijeenkomsten, websites, informatiemateriaal, etc.  

Qconferencing heeft de mogelijkheid hier een bijdrage in te leveren of 

gedeeltelijke organisatie op zich te nemen.

Uitrol
• Starten met videoconsulten betekent een nieuwe manier van werken

introduceren. De gebruikers moeten op weg geholpen worden. Ervaringen

delen hoe het bij andere praktijken gebruikt wordt en hands-on training zijn

daar een essentieel onderdeel van. 

Draagvlak en uitrol 
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Dagelijkse ondersteuning
• FaceTalk heeft een helpdesk voor zowel patiënten als professionals 

voor de dagelijkse ondersteuning.

• De helpdesk wordt bemand door ervaren engineers die ook kunnen

helpen de technische vraagstukken bijvoorbeeld bij initiële set-up 

binnen de organisatie. 

Beheer
• FaceTalk heeft een beheerders interface. Deze kan gebruikers en 

afdelingen aanmaken en verwijderen, ziet management informatie

en kan binnen de applicatie afspraken, e-mails en sms’jes tracen.  

Ook heeft hij toegang tot de on-line ticketing service binnen

FaceTalk

• Om gemakkelijk met alle FaceTalk gebruikers binnen de organisatie

te communiceren is er een ingebouwde mailing tool beschikbaar

Dagelijkse ondersteuning en beheer 
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Voor vragen over FaceTalk kunt u contact opnemen met

• info@facetalk.nl

• +31 (0)20 6080055

• Trinh Vo

• +31 (0)651769604

• trinh.vo@Qconferencing.net

• Pieter Peletier

• +31 (0)615056107

• pieter.peletier@Qconferencing.net

Contact 
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