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Invacare scootmobielen met Zeta™ connectiviteit





Ingrid’s Scooter
is ready to go

Gebruiksvriendelijke App

Door simpelweg onze nieuwe en 
gebruiksvriendelijke InvaHome-app te 
downloaden, is uw klant in staat om zijn of 
haar scootmobiel te beheren en een controle 
op afstand uit te voeren van de accustatus 
van hun scootmobiel op elk moment.
Ze kunnen hun locatie delen en vragen om 
hulp wanneer en waar ze deze maar nodig 
hebben. Ook hebben ze de mogelijkheid om 
elke rit die ze maken vast te leggen.
Onze Zeta™-technologie is een 
vooruitstrevende stap naar een wereld van 
connectiviteit en opent een wereld van 
eindeloze mogelijkheden.

Ontdek onze allereerste 
slimme scootmobielen

We hebben Zeta™ ontwikkeld, onze eigen innovatieve 
connectiviteitstechnologie die van onze nieuwste Orion en 
Comet scootmobielen slimme scootmobielen maakt. 
Door voor deze optionele connectiviteitsfunctie te kiezen 
zullen uw klanten zich zekerder voelen, onafhankelijk zijn 
en in totale controle over hun scootmobiel en dat alles met 
een druk op de knop.

Simpel
Controle door onze 
gebruiksvriendelijke 

mobiele app

Veilig
Locatie delen en om 
hulp vragen op elk 

moment

Slim
Controleer accuniveau en 

ritdetails op afstand



Nog betere klantenservice
Via uw retailer dashboard geeft elke scootmobiel u realtime inzicht in het rij- en laadgedrag 
van uw klant, zodat u beter inzicht krijgt in hoe uw klant hiermee omgaat en gericht advies 
kunt geven.

Rust je 
klanten uit 

met het meest 
geschikte 

accupakket

Verbeter rij- en 
laadgedrag van uw 
klant om onnodig 

diepe accu-ontlading 
te voorkomen

Zorg voor tijdig 
onderhoud 

en reparaties 
met minimale 
voorrijkosten

Gebruik 
informatie 

voor garantie 
doeleinden

Zeta™ connectiviteit geeft niet alleen uw klanten de controle, maar koppelt ook Invacare 
connected scootmobielen aan het dashboard. Dit dashboard geeft u toegang tot het bekijken 
van en toezicht houden op een aantal zeer nuttige en slimme inzichten in uw connected 
scootmobielvloot.
Zodra u uw verbonden scootmobielen heeft gekoppeld aan uw dashboard, heeft u een scala 
aan informatie binnen handbereik.

Efficiënt vlootbeheer

Dashboard geeft hulpmiddelenleveranciers slimme 
inzichten. Ontvang waardevolle informatie over uw 
scootmobielvloot in realtime. 



Een passende oplossing
Afhankelijk van de leefstijl van uw klant en 
activiteiten, zullen sommige scootmobielen 
meer worden gebruikt dan andere. 
Hoewel klanten u misschien wel een eerste 
indicatie kunnen geven over hoeveel ze hun 
scootmobiel zullen gebruiken, verandert dit 
gedrag soms in de loop van de tijd. Slimme 
inzichten via het dashboard laten u zien hoe 
ver uw klanten rijden tijdens een typische 
rit, zodat u zeker weet dat ze het juiste 
accuformaat hebben voor hun behoeften.



Gemoedsrust met GPS-locatie
Met het dashboard heeft u toegang tot informatie over elke scootmobiel in uw vloot inclusief 
het eenvoudig lokaliseren van de scootmobiel via GPS (indien geactiveerd door de gebruiker). 
Zodat u de snelste route kunt vinden om uw klant te ondersteunen bij pech. GPS locatie kan 
ook helpen in de zeldzame gevallen van scootmobieldiefstal. Deze service biedt uw klanten 
vertrouwen en gemoedsrust. Of als uw klant vergeten is waar de scootmobiel geparkeerd stond.

Advies geven over accuduur
U heeft misschien gemerkt dat uw klanten hun accu’s niet altijd correct opladen. 
Dit veroorzaakt onnodige ontlading van de accu, wat de levensduur van de accu verkort en 
betekent dat de accu vaker vervangen moet worden. Nu kunt u met slimme inzichten uw 
klanten beter ondersteunen bij het correct opladen van de accu met op bewijs gebaseerd 
advies.



First time right service
Op het dashboard kunt u toezicht houden op de foutcodes uit de scootmobielcontrollers die 
worden weergegeven voor uw vloot. Het dashboard geeft inzicht in eventuele storingen, zo 
kan er gericht een monteur op pad gestuurd worden: direct naar de juiste locatie met de juiste 
onderdelen/kennis. Zo stijgt het aantal first-time-right reparaties. Dit resulteert in lagere service 
kosten en een zorgt ervoor dat uw klant sneller op pad kan met de scootmobiel.

Tijdig onderhoud
Een handige indicatie geef aan dat het tijd is voor 
uitvoering van jaarlijks onderhoud. Voorkomt stilstand van 
scootmobielen, dure reparaties en zorgt ervoor dat uw 
klanten altijd klaar staan om te vertrekken.
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Efficiënt vlootmanagement

Eenvoudige installatie

Het aansluiten van de Zeta connectiviteitstechnologie op onze 
Orion en Comet scootmobielen is eenvoudig. Door het installeren 
van een compacte module, kunt u nu een uitgebreidere service 
aan uw klanten bieden met snel en accuraat klantadvies en 
service. Een connected scootmobiel geeft een ongeëvenaarde en 
next-generation scootmobiel aan uw klanten.

!
Accucapaciteit Gezondheid 

scootmobiel
Stuur een alarm- 
bericht bij pech

Locatie
(indien geactiveerd 

en geaccepteerd door 
gebruiker)


