Wij hopen natuurlijk dat jij en je omgeving in goede gezondheid verkeren. Momenteel
past iedereen zich aan om de verspreiding van het coronavirus onder controle te
krijgen. Om deze reden, zijn wij opzoek gegaan naar alternatieven om onze klanten in
deze lastige tijd toch goed te kunnen blijven helpen. Hierbij houden wij ons aan alle
richtlijnen van het RIVM. We begrijpen dat onze dienstverlening en hulpmiddelen, ook
in deze tijd, noodzakelijk zijn voor onze klanten. In deze nieuwsbrief informeren wij je
over de aanpassingen die we in onze werkwijze hebben doorgevoerd en we brengen
nog enkele andere nieuwtjes onder de aandacht.

Mogelijkheden voor trainingen op afstand
Gelukkig is het goed mogelijk om de trainingen op afstand aan te bieden. We maken
daarbij gebruik van online communicatiemogelijkheden om met elkaar in contact te
komen zoals Skype, Zoom, Jitsi en TeamViewer. Communiceren met de trainer gaat dan
via je (ingebouwde) microfoon en eventueel webcam op je laptop. Tijdens de training
op afstand is het mogelijk om je scherm te delen zodat er meegekeken kan worden en
onze trainer je advies en tips kan geven. Deze trainingen op afstand bieden we aan
zodat je toch kunt blijven werken aan het ontwikkelen van je professionele
vaardigheden die je nodig hebt voor je studie of werk.
Quickscans en productdemonstraties

Onze productdemonstraties en QuickScans kunnen, indien het noodzakelijk is, nog op
locatie gegeven worden mits het mogelijk is om de coronamaatregelen in acht te
nemen. Ook kunnen bepaalde onderzoeken telefonisch of via videobellen plaats vinden.
Samen met bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige van het UWV, professional van het
revalidatiecentrum en overige professionals bespreken we graag wat de mogelijkheden
zijn om toch de studie- of werksituatie te kunnen onderzoeken om te bepalen wat
nodig is.

Support Beurs

Babbage is aanwezig op de Supportbeurs. Inmiddels is bekend dat deze beurs is
verplaatst naar 21 t/m 24 oktober. Mocht je je willen oriënteren op de diverse
hulpmiddelen en dienstverlening voor studerenden en werkenden, dan kunnen wij je
tijdens de Supportbeurs informeren en adviseren wat het best passende is voor jouw
situatie.

Terug naar de werkplek
Veel mensen werken op dit moment nog vanuit huis en hebben hier een extra werkplek
ingericht. We zien dat thuiswerken in combinatie met de beschikbare hulpmiddelen en
hulpsoftware soms nog voor problemen zorgt. Babbage kan hierin de nodige technische
ondersteuning bieden waardoor veel klanten toch goed vanuit huis kunnen werken.
Inmiddels zijn er steeds meer mensen die weer aan de slag moeten op kantoor, in de
klas of op de werkvloer. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, hebben veel
werkgevers maatregelen genomen zodat de kans op verspreiding kleiner wordt. Maar
wat nu als je onder de risico doelgroep valt? In veel gevallen is het mogelijk om extra
bescherming te regelen zoals een mondkapje, spatbril of een zogenaamd
coronascherm. Dit coronascherm is een kunststof scherm waardoor je wat meer bent
afgezonderd, maar wel de sfeer op de werkvloer volledig mee krijgt. Heb je hierover
vragen, of ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen? Laat het ons dan even weten!

Adaptief toetsenbord
Graag willen we je wat meer vertellen over een van onze toetsenborden, het
zogenaamde adaptieve toetsenbord. Een adaptief toetsenbord is een toetsenbord
zonder toetsen. Je typt als het ware op een kunststof plaat zodat je geen weerstand
ervaart tijdens het typen. Vreemd voelt het wel, de feedback is anders dan bij een
normaal toetsenbord. Om dit te ondervangen, kan op de CrayTech NoProfile
Multiconnect worden gekozen voor een piep of een trilsignaal wanneer je de toetsen
aanraakt. Dit toetsenbord is uiterst geschikt wanneer zelfs bij de lichtste
invoertoetsenborden, de toetsen alsnog te zwaar zijn. Klik voor meer informatie over
dit toetsenbord, op de volgende link.

Contactmogelijkheden
Ondanks dat het soms uitdagend is om al onze werkzaamheden uit te blijven voeren,
streven we ernaar dat onze service van hoge kwaliteit blijft. Mocht je behoefte hebben
aan informatie of advies, dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen
via info@babbage.com of bel naar: +31 (0)165-536156. Samen zullen we bespreken
wat de alternatieve mogelijkheden zijn om je toch goed te kunnen helpen met de inzet

van onze technologie en dienstverlening, zodat je nog succesvoller kunt studeren of
werken!

