App op Maat
Voor crises en cursussen
o
o
o
o

Wil je ook bij een crisis of calamiteit alle belangrijke informatie snel beschikbaar hebben?
Wil je ook een app waarin het les- en cursusmateriaal opgeslagen staat?
Stel je ook handzame, actuele informatie op prijs die je gemakkelijk op kan zoeken?
Wil je ook risicocommunicatie aan bod laten komen?

Heb je één of meer vragen met ‘JA’ beantwoord, dan is de App op Maat zeker voor jou!
Dit is een app waarin informatie staat die jij van belang vindt. Met één klik bellen met de juiste
personen, snel delen van belangrijke documenten en het versturen van pushberichten zijn slechts een
paar mogelijkheden van de App op Maat.

Integrato bv en Cuijpers Consultancy bv bieden u de in praktijk bewezen app:

✓ Eigen logo en foto op de app!
✓ Zelf het ontwerp en de indeling
bepalen!
✓ Beschikbaar voor Apple én Android
✓ Met eigen naam in Google Play
en/of appstore!

✓ Altijd alle gegevens bij de hand!
✓ Ook offline gebruiken!
✓ Nu één prijs, ongeacht het aantal
gebruikers!
✓ Én véle andere mogelijkheden!
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Wat is de App op Maat?
De App op Maat is jouw eigen app.
Je bepaalt zelf wat je in de app wilt hebben.
Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan
taakkaarten, afkortingenlijsten en
begrippenlijsten. Jouw eigen huisstijl vormt
de basis voor de app.
Verder bepaal je zelf of de informatie in de
app openbaar is of toegankelijk met een
gebruikersaccount, zodat alleen
geautoriseerde gebruikers de informatie
kunnen zien.
Dé voordelen van App op Maat op een rij:
✓ Te gebruiken als cursusapp en/of
crisisapp
✓ Up-to-date
✓ Altijd alle gegevens bij je
✓ Eigen ontwerp en indeling
✓ Mogelijkheid om zelf gegevens bij te
werken of dit te laten doen
✓ Contacten/bellijst altijd bij de hand
✓ Pushberichten versturen naar alle
appgebruikers
✓ Beschikbaar voor Apple en Android
✓ Na installatie geen internet meer nodig
(alleen voor externe links en PDFbestanden)
✓ Onbeperkt aantal installaties en
gebruikers. Je betaalt per app, dus niet
per gebruiker!
✓ Onder eigen naam in de stores
✓ Statistieken over gebruik en downloads
✓ Begeleiding in acht stappen, van
intakegesprek tot en met eindevaluatie

Jouw investering App op Maat
Een complete App op Maat met een open
(voor iedereen toegankelijk) en gesloten
(toegang alleen voor een geselecteerde
groep) heb je al vanaf € 6.880,=!
Dit is inclusief:
• Ontwikkelingskosten, inclusief vormgeving
en inrichting
• Vier uren voor technische support
• Het verzorgen van de abonnementen van
Apple en Google
• Hosting app en data
Cuijpers Consultancy ontwikkelt de app
inhoudelijk. Techniek en facturatie verloopt
via Integrato bv.
Dit alles gaat in overleg met jou en er is
altijd de mogelijkheid om bij te sturen en
aan te passen.
Jouw eigen app?
Om alvast een indruk te krijgen van een App
op Maat kun je de app ‘Bevolkingszorg’,
‘Bestuurlijke menukaart’ of ‘Integrato’
downloaden in de Apple App Store of de
Google Play Store.

Je kunt vrijblijvend contact opnemen met:
Integrato bv via app@integrato.nl
Of een beller is sneller:
038 – 460 9150 /06 – 22274652
We bespreken dan graag de
mogelijkheden voor jouw organisatie.
Zorg ervoor dat jij de véle voordelen van deze
app niet mist!
Veiligheidsregio’s Twente, Midden- en WestBrabant, Gelderland Midden zijn al tevreden
gebruikers.
Ook omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s,
gemeenten, ziekenhuizen, het Landelijke
Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), de
marinebasis Den Helder, Sint-Maarten, Curacao
en Bonaire behoren tot onze tevreden klanten.
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