Makkelijk
internetten en
beeldbellen

ATA. Altijd dichtbij

Persoonlijke veiligheid

‘Mijn moeder is heel blij dat
ze nu kan beeldbellen met
de familie.’
Wilt u ook graag met uw kind, kleinkind of anderen digitaal foto’s kijken
of zelfs beeldbellen? ATA SimpelGo is ontwikkeld voor ouderen die graag
de wereld willen ontdekken, maar opzien tegen het ingewikkelde
gebruik van een tablet, een laptop of een computer.
Speciaal voor ouderen zijn ATA SimpelGo met beeldcontact en ATA SimpelGo
Gerust Idee ontwikkeld. U kunt het zelfs uitbreiden met een module beeld
bellen met de zorgcentrale van ATA. Zo is er altijd een dienst die bij u past.
ATA SimpelGo met beeldcontact
Geen ingewikkelde handelingen, maar een beginscherm dat meteen opstart bij
het aanzetten van computer of tablet. Ook als u geen computerervaring heeft
of op zoek bent naar een simpeler manier om uw apparatuur te gebruiken is dit
geschikt. Komt u er toch niet uit dan kunt u deelnemen aan onze groepslessen
of privéles krijgen.
Met duidelijke knoppen kunt u het laatste nieuws lezen en belangrijkste
websites bezoeken. U kunt TV-programma’s en filmpjes kijken en eenvoudig
informatie vinden.

Ook voor uw mantelzorgers, familie en vrienden ontstaat met ATA SimpelGo
waardevol contact. Met een druk op de knop kunnen zij met u beeldbellen
en zonder reistijd, persoonlijk contact met u hebben. Ook kunnen zij foto’s
plaatsen, zodat u op afstand kunt meegenieten van de gebeurtenissen uit
hun leven. Als u wilt kan uw familielid u ook helpen met het plannen van uw
afspraken, zodat u nooit meer iets belangrijks vergeet. In uw persoonlijke
agenda kunt u uw afspraken bijhouden, maar ook de tijden ingeven wanneer
u uw medicijnen moet nemen. Altijd handig zo’n extra geheugensteuntje.
ATA SimpelGo Gerust Idee
Met de uitgebreide versie ATA SimpelGo Gerust Idee heeft u nog meer
mogelijkheden. Zoals de ‘Hallo-Oké’ knop, om aan familieleden en bekenden
te laten weten dat het goed met u gaat. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u
elke ochtend bij het opstaan en elke avond bij het naar bed gaan gebruik
maakt van deze zogenaamde welzijnsmelder.
Beeldbellen met de zorgcentrale van ATA
Wilt u graag persoonlijk contact met de zorgcentrale van ATA? Als u de dienst
beeldbellen met ATA toevoegt, dan is er 24 uur per dag iemand met wie u
even kunt praten als u zich bijvoorbeeld ongerust maakt.

‘Dacht dat dat internet veel te
moeilijk zou zijn voor mij.
Maar er gaat een wereld voor
mij open!’

Alle voordelen op een rijtje:
- Een overzichtelijk beginscherm
- Duidelijke knoppen
- Beeldbellen met familie en bekenden
- Het laatste nieuws online
- Persoonlijke agenda met geheugensteuntjes
- Spelletjes
- Samen foto’s kijken
- Websites bekijken
- Een Hallo-OK knop met ATA SimpelGo Gerust Idee
- Privé of groepsles met installatie en uitleg is mogelijk.
- Familie doet gratis mee
Aantrekkelijke tarieven
Voor € 6,50 per maand kunt u gebruik maken van ATA SimpelGo met
beeldcontact op basis van een jaarabonnement. Het uitgebreidere
abonnement ATA SimpelGo Gerust Idee bedraagt € 8,50 per maand.
Kiest u voor de aanvullende dienst beeldcontact met de zorgcentrale
dan betaalt u € 7,50 extra.
Meer weten?
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met onze klantenservice.
Klantenservice
t: (020) 592 31 31
e: ata@alarmering.nl
Bereikbaar op werkdagen van
8.00 tot 20.00 uur en
op zaterdag van
8.00 tot 12.00 uur.

Altijd dichtbij: 24 uur per dag, 7 dagen per week
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