
Email template - Aankondiging van de
uitrol van Siilo

Onderwerp:
Maak kennis met Siilo - een veilig en compliant WhatsApp-alternatief

Text:
Beste collega's,

We begrijpen dat messenger apps belangrijk zijn voor snelle besluitvorming en coördinatie op het werk. Messengers
zoals WhatsApp zijn echter niet GDPR-compliant en voldoen niet aan onze normen voor de bescherming van
patiëntgegevens. Daarom raden wij al onze medewerkers aan om vanaf XX.XX.XXXX al hun werkgerelateerde
communicatie te verplaatsen naar Siilo, een veilige en compliant medische messenger.

Na zorgvuldige overweging en met input vanuit de organisatie, hebben we Siilo geselecteerd om de volgende
belangrijke redenen:

1. Ontworpen voor professionals in de gezondheidszorg, met functies zoals beveiligde groepschats, een
organisatie-eigen directory, en blur en arrow gereedschap voor het bewerken van patiënt beelden.

2. Voldoet aan de strengste normen als het gaat om de bescherming van patiëntgegevens. Siilo voldoet
aan GDPR en is ISO 27001 gecertificeerd.

3. Gebruikt door meer dan 350.000 zorgverleners in heel Europa, waardoor het het grootste en meest
vertrouwde platform voor samenwerking en communicatie binnen patiëntenzorg is.

Siilo kan gratis worden gedownload voor iOS of Android en is ook toegankelijk op je desktop, via web.siilo.com.

Aan de slag gaan is eenvoudig. Zodra je je hebt geregistreerd, vind  je een lijst met contactpersonen van alle
medewerkers, zodat je meteen veilige gesprekken kunt beginnen!

1. Download Siilo op je mobiele apparaat via de iOS App Store of Google Play Store
2. Voltooi het registratieproces met je Org Name e-mailadres (name@XXX.com) zodat je aan ons

netwerk wordt toegevoegd.
3. Controleer het Org Name netwerk in het tabblad Netwerk om collega's te vinden en aan de slag te

gaan met veilige één-op-één gesprekken of groepschats.
4. Bezoek ___.com voor meer informatie over wat je met Siilo kan doen

Als je vragen, feedback of ideeën hebt over hoe we jou en je teams het beste kunnen ondersteunen bij de overgang
naar compliant messaging, neem dan contact op met name@emailaddress.com.

Met vriendelijke groet,
XXX

https://www.siilo.com/nl/?utm_source=email-template&utm_medium=email&utm_campaign=NG_NL_Bottom_starter-package
https://apps.apple.com/app/apple-store/id1083002150?pt=118111223&ct=starter-package_email-template&mt=8
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