Siilo Connect: maak contact met collega's in de zorg, blijf op de hoogte. AUB DOORSTUREN NAAR
COLLEGA'S BERLAAR, DUFFEL, NIJLEN, LIER, RANST
Beste professional in de gezondheidszorg of welzijnszorg van Eerstelijnszone Pallieterland
(Berlaar, Duffel, Nijlen, Lier & Ranst)
Eerstelijnszone Pallieterland kreeg vandaag – in het kader van de coronacrisis – het aanbod
om gratis Siilo Connect op te starten. Dit is Siilo voor organisaties, om snel en maximaal beveiligd
belangrijke boodschappen naar grote groepen van professionals te kunnen sturen. Het gemak van
WhatsApp, maar beter beveiligd.
Dit is alleen bedoeld voor professionals, omdat over persoonsgebonden gevoelige onderwerpen
wordt gesproken. Gelieve geen leken hierop uit te nodigen! Gelieve enkel professionals uit te
nodigen werkzaam in ons werkingsgebied! (Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen & Ranst) Voor communicatie
naar het grote publiek rekenen we op onze Facebookpagina ‘VZW Eerstelijnszone Pallieterland’.
We willen Siilo Connect gebruiken om communicatie vanuit de eerstelijnszone naar de professionals
in het veld te sturen. Op dit moment betekent dat vooral: updates over de aanpak van de
coronacrisis.
Hoe start je dit op? (3 stappen)
1. Als dat nog niet gebeurd is: download Siilo op je smartphone via Google Play of via de App
Store, of via www.siilo.com

2. Start Siilo Connect
Deze URL toont een QR-code: https://app.siilo.com/qr/5470c679
Deze QR-code moet open staan op een scherm, bv. op je computer en dan moet je die scannen
vanuit je eigen individuele Siilo op je smartphone.
Als je Siilo op je telefoon opent, dan zijn er rechtsbovenaan drie puntjes verticaal onder elkaar. Als je
op die 3 puntjes klikt, komt er een menu. Het eerste van dit menu is de ‘QR code scanner’. Dan moet
je met je camera van de telefoon de QR code op het andere scherm in beeld brengen. Zo zou je jezelf
moeten kunnen aanhechten op de organisatie Eerstelijnszone Pallieterland.

Als je die 3 puntjes bovenaan rechts niet ziet, druk dan op ‘Spaces’ onderaan, dan rechts op de + en
dan ‘Scan QR code’.
3. Verspreid deze boodschap naar jouw contacten op Siilo of via mail
Gelieve geen leken hierop uit te nodigen! Gelieve enkel professionals uit te nodigen werkzaam in ons
werkingsgebied! (Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen & Ranst) Voor communicatie naar het grote publiek
rekenen we op onze Facebookpagina ‘VZW Eerstelijnszone Pallieterland’.
Veel moed,
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar,
vzw Eerstelijnszone Pallieterland

