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Computer on Wheels
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Trio
Mobiele werkplek voor nog betere zorg.
Naarmate de werkdruk van artsen en verpleegkundigen

toeneemt, zijn Computer on wheels (COW) een

™

essentieel hulpmiddel om hun belangrijke taken 

gemakkelijker te maken. 

De COW’s uit de serie Trio™ bieden alle benodigdheden

voor klinische en administratieve taken. Ook helpen

ze om de fysieke stress te verminderen waarmee veel

artsen en verpleegkundigen tijdens lange diensten

worden geconfronteerd. 
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PERSOONLIJKE ERGONOMIE
Persoonlijke aanpassingen van zowel toetsenbord en monitor 
voor een goede ergonomie. Eenvoudig de ideale werkhoogte 

MAKKELIJK TE MANOUVREREN
Door een compact, lichtgewicht ontwerp en N-stride stuur-
 ondersteuning is de COW makkelijk te verplaatsen.

GEBRUIKSDUUR
 Het nieuwe accu systeem biedt veel mogelijkheden voor 
verschillende run-time behoeften. 

GEBRUIKSGEMAK 
 Diverse accessoires in combinatie met medicatie opslagopties
helpen de work�ow te verbeteren. 

SUPPORT

 één aanspreekpunt en korte lijnen. Door onze jarenlange kennis
en ervaring kan LogicalXL de best mogelijke support leveren voor 
uw COW’s.  

 Wij leveren en onderhouden sinds 2006 betrouwbare medische  

 ICT-apparatuur die zorgprocessen e�ciënter maken, zodat u  

 meer tijd en zorg aan de patient kan geven. 

Zorggerichte meerwaarde, 

Met LogicalXL kiest u voor professionaliteit, deskundigheid,

instellen dankzij de standaard elektronisch verstelbare lift. 



 Trio™

De Trio™ is de nieuwste generatie COW van wereldwijde marktleider Capsa. Tijdens de 
ontwikkeling van dit model is gebruik gemaakt van de kennis en kunde die in de loop 
der jaren is opgebouwd. Het nieuwe ontwerp in combinatie met verbeterde  
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Eenvoudig in gebruik

prestaties maakt de Trio uw keuze bij het bieden van patiëntenzorg.

 met Nederlandstalig interactief display 
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Voor Verpleegkundigen 

MAKKELIJK IN GEBRUIK

 Het nieuwe touchscreen biedt snel
toegang tot verschillende handige tools. 
De Trio onthoudt de persoonlijke  
gebruikersinstellingen, zoals werkhoogte, 
voor een optimaal gebruikscomfort. 

MAXIMALE GEBRUIKSDUUR

 Dankzij de lange accuduur kunt u zich als  
zorgverlener concentreren op de zorg, een hele 
dienst op één accu lading. 

MAKKELIJK MANOEUVREREN

 Trio is gemakkelijk te verplaatsen door zijn
hoogwaardige wielen, lichtgewicht ontwerp  
en N-stride stuurondersteuning.

CONFIGUREERBAAR

 Trio™ kan o.a. gecon�gureerd worden als visite, -of 
medicatie COW. Daarbij is het mogelijk om eenvoudig 
uw bestaande Trio™ vistite COW op een later tijdstip 

Voor ICT/beheer  

N-SIGHT BEHEER

 Trio is op afstand te beheren door de vernieuwde
N-Sight software. N-Sight maximaliseert 
prestaties, helpt het identi�ceren en voorkomen 
van problemen voordat ze van invloed zijn op de  
productiviteit. 

OPTIMALE KEUZEVRIJHEID

Het viervoudige stekkerblok geeft u optimaal 
keuzevrijheid in uw eigen ICT middelen. 

GEBRUIKSKLARE LEVERING

 LogicalXL monteert, op uw verzoek, de COW af 
met scherm, toetsenbord etc. Daardoor is de COW
bij a�evering vrijwel direct inzetbaar. 

IMPRIVATA

 Koppeling met Imprivata is mogelijk,
de medicatie lades kunnen dan geopend worden
met een toegangspas. 

alsnog uit te breiden met een medicatiebox. 
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 Trio™

Het nieuwe GoLife™ accu systeem is een �exibel, hybride power systeem. 
Een bewezen techniek waardoor er gekozen kan worden uit verschillende  
runtime behoeften.

Maximale gebruiksduur

 staat altijd voor jou klaar 
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VEELZIJDIG ACCU-SYSTEEM

Trio™ biedt verschillende mogelijkheden als het gaat
om accu capaciteit. Trio™ is voorzien van ons nieuwe
accu-systeem waar gekozen kan worden uit drie 
standaard accu’s: 20, 40 of 50 Ah. Ook kan de standaard
accu worden uitgebreid met de nieuwe GoLife™ 
verwisselbare accu, waarmee de accuduur wordt  
uitgebreid met een gebruiksduur tot meer dan 30 uur. 

 ������������������ Voor lichtere capaciteit/
applicaties, heeft een gebruiksduur van 8 uur 
bij 30 watt stroomverbruik.

 ������������������ Onze standaard keuze, 
heeft een gebruiksduur van 15 uur bij 30 watt 
stroomverbruik.

������������������ Voor extra capaciteit,
heeft een gebruiksduur van bijna 20 uur
bij 30 watt stroomverbruik.

 De 20 Ah GoLife™ verwisselbare accu, in combinatie
met de toegepaste accu, maakt een mobiele 
gebruiksduur van 24/7 mogelijk.

MAKKELIJK TE MONITOREN

De accu status en het percentage van de accu kan op afstand
worden gevolgd via de N-Sight software.
N-Sight management is een cloud gebaseerd 
systeem waarbij ICT of werplekbeheer op afstand alle 
COW’s kan beheren en monitoren. 

Zie pagina 10 en 11 om meer te leren over N-Sight™

Accu opties

GoLife™ verwisselbare accu

N-Sight management



 helpt bij het monitoren van de COW’s

8

COW management  

 N-Sight™ 
Minstens zo belangrijk als de vele andere functies van de Trio™, is de verbeterde N-Sight 
beheer tool. Trio’s unieke technologie maakt verbinding met Capsa’s 
N-Sight om de COW’s op afstand te con�gureren en te beheren.
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Trio™ is uitgerust met de nieuwste versie van N-Sight, 
met verbeterde analyses en eenvoudige tools voor  
een optimale ondersteuning. 

proactief op afstand te beheren en onderhouden
zodat u niet elke COW fysiek hoeft te bezoeken.   
Ook helpt remote-beheer het voorkomen van   
problemen voordat ze invloed hebben op de
werkvloer. 

BEHEER OP AFSTAND

Beheer en bekijk proactief uw COW vloot 
door van afstand het stroomgebruik en prestaties
te monitoren. N-Sight maakt het mogelijk om op
afstand veranderingen in het accusysteem aan te brengen
waardoor de COW nog e�ciënter gebruikt kan worden. 

Ontdek patronen in het COW gebruik en maakt inzichtelijk
waar COW’s minder intensief worden gebruikt
en eventueel kunnen worden ingezet op 
afdelingen met meer behoeften aan mobiele werkplekken. 

PINCODES WIJZIGEN OP AFSTAND

De N-Sight software maakt het mogelijk om op afstand 
pincodes te beheren, gebruikersgroepen aan te maken 
en toegangsrechten te verlenen aan gebruikers voor 
het openen van de medicatie lades. Vind zoekgeraakte 
COW’s eenvoudig terug aan de hand van het laatste 
gebruikte wi�-accespoint. 

VERANDER HET UITERLIJK
 
Beheer centraal de con�guratie van het display,
noti�caties, verlichting en reparatieverzoeken. 

Optimaliseer uw vloot

Proactief monitoren

COW Locator

N-Sight™

 

OVERAL VOLDOENDE MOBIELE WERKPLEKKEN

N-Sight is een cloud gebaseerde software die het mogelijk
maakt om COW’s op afstand te beheren. 

N-Sight maakt het mogelijk om uw COW’s makkelijker 
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 Trio™ aan te passen aan jouw behoeften
De Trio™ COW ondersteund een grote verscheidenheid aan lades. Niet alleen  
de bekende RX standaard lades, maar nu ook het nieuwe Max Bin™ ladesysteem.  
Medicatie lades worden ontgrendeld middels een pincode of optioneel met een pas.
Beide ladesystemen zijn te voorzien van verschillende type lades, zodat er altijd voldoende 
capaciteit is om medicatie veilig op te bergen.

Flexibele opslag  Flexible Storage
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MAXBIN™ LADESYSTEEM 

Het nieuwe Maxbin™ medicatiesysteem
geeft u extra ruimte voor het veilig opbergen 
van medicatie.

Meer opbergcapaciteit en �exibiliteit 

60-74% meer opbergruimte per rij lades

Lades met volledige breedte zijn voorzien van 
soft-close ladegeleiders 
Optioneel tweede slot voor dubbele controle
bij medicatieverstrekking 

Pincode beheer op afstand 

STANDAARD LADESYSTEEM

De Trio™ is te verkrijgen met het bekende 
standaard RX ladesysteem met een grote 
keuzemogelijkheid aan lades  
Door het combineren van verschillende lades 
kan er altijd worden voldaan aan de speci�eke 
behoefte van uw zorginstelling

Zowel met elektronische pincode slot of zonder 
ladevergrendeling 

Verkrijgbaar in verschillende hoogtes

Verschillende lades zijn te combineren

In de kleuren blauw en grijs

 

Pincode beheer op afstand 

Opslag mogelijkheden 

Zie de keuze in opslagmogelijkheden op pagina 14 & 15

Trio met 
Standaard lades



Standaard Medicatiebox 

12

Combineer verschillende type lades om uw ideale medicatieopslag te creëren.

Lade con�guraties 

Lade afmetingen 

Trio met Standaard medicatiebox

Kleine lade

(9.84 x 6.03 x 26.67 cm)

Medium lade 

(16.19 x 6.03 x 26.67 cm)

Grote lade

(32.38 x 6.03 x 26.67 cm)

Medium diepe lade
(16.19 x 12.54 x 26.67 cm)

XL lade

(32.38 x 12.54 x 26.67 cm)

XXL lade

(32.38 x 20.32 x 26.67 cm)

Standard Bin System
Standaard lade configuraties
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MaxBin™ Medicatiebox

Wanneer er behoeften is aan meer opslagcapaciteit voor medicatie is het MaxBin™ systeem de oplossing. 

Kleine lade
(10.16 x 6.75 x 30.12 cm)

Medium lade  

(13.97 x 6.75 x 30.12 cm)

Grote lade  

(21.59 x 6.75 x 30.12 cm)

XL lade  

(42.16 x 6.75 x 30.12 cm)

XXL lade  

(42.16 x 15.62 x 30.12 cm)

Lade afmetingen

Lade con�guraties

Trio met MaxBin medicatiebox

MaxBin™ lade configuraties



Accessoires
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Draagmand in 2 maten

MedEye beugel

Alcohol dispenser beugelScanner mounting plaat 

Accessoires plateau Open prullenbakje 

Trio™ kan worden voorzien van diverse standaard Capsa accessoires of LogicalXL maatwerk producten, hieronder staan 
slechts enkele voorbeelden. 

Naaldcontainer beugel

Eenvoudig uit te breiden 

Noti�catie lichtPrinter plateau
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Polssteun kleuren 

Grijs

Blauw

Lavendel

Speci�caties
Wielbasis 42 x 44,80 cm

Gewicht  (zonder accu) 44 kg

Gewicht accu 2.5 - 6.5 kg

Bereik hoogte werkblad  85 - 125 cm 

Bereik hoogte toetsenbord 61,50 - 110 cm

Monitor (midden) hoogte bereik 114 - 170 cm 

Basis werkblad 43 x 27 cm

Uitschuifbaar werkblad 28 x 24 cm 

Technologie box (voor ICT middelen)  43,20 x 33,70 x 7,60 cm

Specificaties & Opties



20 

 

Zuiderlaan 28F
6905 AE 

©2021 LogicalXL

INFORMATIE OPVRAGEN:
info@logicalxl.nl

TELEFOON:
+31 (314) 328070

CORRESPONDENTIEADRES:

Zevenaar 

WEBSITE:
www.logicalxl.nl

Zorggerichte meerwaarde,

LogicalXL B.V


