in uw Ziekenhuis
In 4½ uur tijd
blind leren typen

Resultaten




In 4½ uur tijd blind typen

In 4½ uur gegarandeerd blind met 10 vingers typen



Efficiënter gebruik EPD

SmartTyping en het Elektronisch
PatiëntenDossier



Aandacht voor de patiënt



Direct digitale verwerking



Je brein leert de toetsen



Voorkom RSI



24/7 online opvolgen

SmartTyping gaat uit van de kracht en
efficiency van het brein.
Wij leren de deelnemers eerst de karakters en
Momenteel is er vanuit de medische sector hun positie op het toetsenbord te verankeren
veel vraag naar de optimale typetraining
in het brein, waarna het brein de fijne
vanwege het Elektronisch Patiëntendossier. motoriek aanstuurt. Dit in tegenstelling tot
SmartTyping is een training waarin wij
conventionele typetrainingen waarin de
specialisten blind én met 10 vingers leren
motoriek net zo lang wordt herhaald, totdat
typen in slechts 4 uur klassikale training,
het brein dit herkent en opslaat.
gevolgd door een online follow-up traject De kracht van SmartTyping ligt in de auditief
om snelheid en accuratesse op te bouwen. ondersteunde visualisatie- en associatieWij hebben reeds duizenden specialisten
technieken die tijdens de klassikale training
en verpleegkundigen met succes getraind worden gebruikt. Dit resulteert in een enorme
in SmartTyping.
leerversnelling met directe opslag in het lange
termijngeheugen.
Eén van de belangrijkste redenen om voor
SmartTyping te kiezen is de geringe tijdsinvestering en het gemak van oefenen buiten
werktijd.

De omgekeerde wereld
Global Edutainment specialiseert zich sinds
1991 in breinvriendelijk leren om de leertijd
te verkorten en het rendement te
vergroten.

“Blind typen is als ontspannen
dansen met je vingers over
het toetsenbord.”

Leer bij ons in 4½ uur blind typen!
Onze ervaring is dat je sneller leert wanneer je
ook plezier hebt in het leerproces.
SmartTyping biedt je dit plezier
gegarandeerd! SmartTyping is de oplossing!
Blind kunnen typen levert enorme tijdwinst op.

Aandacht op uw werk?
U kunt ook uw aandacht op de inhoud
houden wanneer u blind kunt typen. Niet
meer wisselen tussen het toetsenbord, de
persoon waarmee u spreekt of wat u te
typen hebt.

Hebt u last van Dyslexie?

SmartTyping is uniek. Nergens anders leert
u in 4½ uur blind typen met 10 vingers!

Wanneer u door uw dyslexie ook moeite hebt
met lezen, kijk dan eens naar SmartReading.
Een breinvriendelijke snellees methode.

Door de breinvriendelijke SmartTyping
methodiek ondervinden mensen met
dyslexie dat het aanleren van blind en snel
kunnen typen gemakkelijker gaat.

Online follow-up systeem – 24/7 opvolg
mogelijkheid!

Geen onnodig tijdverlies!
Merk tijdens de training al voortgang!

SmartTyping Medici ● Global Edutainment ● e-mail: info@smarttyping.nl ● tel.: +31 252 518 537

Wat heeft SmartTyping voor u als medicus te bieden

SmartTyping ook in uw Ziekenhuis?
De training duurt 4 ½ uur.
Wij informeren u graag over de
voordelige mogelijkheden van In
Company training bij u op locatie.
Het grote voordeel van In Company
training is dat uw medewerkers niet
hoeven te reizen, waardoor er geen
dure tijd verloren gaat.
De cursustijden zijn in overleg vast
te stellen, bijvoorbeeld:
Ochtend
Middag
Avond

08:30 - 13:00 uur
13:00 - 17:30 uur
17:30 - 22:00 uur

Bel gerust naar 0252 518 537 of stuur
een e-mail: info@smarttyping.nl

Vraag vrijblijvende een voorstel aan
Klik hier voor een voorstel aanvraag



Tijdwinst en extra aandacht op de inhoud van uw werk



3 maanden onbeperkte toegang tot online oefenomgeving



Programma SmartTyping in uw ziekenhuis, bij u op locatie



Verklein de kans op RSI door de juiste houding aan te leren



Verwerken van digitale informatie gaat reuzen snel



Uw accuratesse en snelheid bevorderen



U bent maar 4½ uur van uw tijd ‘kwijt!’



Coaching door eigen trainer



Studiepunten mogelijk

Referenties

Reeds honderden specialisten en verpleegkundigen hebben naar volle tevredenheid
SmartTyping gevolgd. Enkele voorbeelden van ziekenhuizen die u voorgingen:
• Academisch Medisch Centrum Amsterdam • SKB Winterswijk
• Leids Universitair Medisch Centrum
• Deventer Ziekenhuis
• Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom
• Elkerliek ziekenhuis Helmond
• Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
• Erasmus MC Rotterdam
• Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
• Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
• Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
• Groene Hart Ziekenhuis Gouda
• St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
• Kennemer Gasthuis Haarlem
• Universitair Medisch Centrum Utrecht
• Haga Ziekenhuis Den Haag
• Universitair Medisch Centrum Groningen
• Jeroen Bosch Ziekenhuis
En anderen…

Programma SmartTyping

Behoud van contact en communicatie met de
patiënt bij het digitaal verwerken van gegevens!

De klassikale training van 4½ uur is onderverdeeld in
lessen die visueel en auditief worden ondersteund:












Concentratietechnieken
Basisrij linkerhand
Linkerhand overige toetsen
Linkerhand symbolen
Linkerhand cijfers
Associatietechnieken
Basisrij rechterhand
Rechterhand overige toetsen
Rechterhand symbolen
Rechterhand cijfers

Na de klassikale training oefent u gedurende 3
weken op werkdagen een kwartier tot half uur per
dag in een online follow-up systeem. Hierna
integreert u de vaardigheid in uw dagelijkse
werkzaamheden. Na deze drie weken volgen nog
enkele evaluatiemomenten.
Het programma wordt afgesloten met de ontvangst
van een officieel SmartTyping certificaat!
Na afloop van de training ervaart u blind vertrouwen
in SmartTyping!

Vraag vrijblijvend een voorstel

Global Edutainment B.V.
Postbus 244 • 2180 AE Hillegom
0252 - 518 537 / 06 - 5439 8521

Wilsonweg 6 • 2182 LR Hillegom
www.globaledutainment.nl

SmartTyping Medici ● Global Edutainment ● e-mail: info@smarttyping.nl ● tel.: +31 252 518 537

