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Integrator
Healthcare & government

Belgium & Luxemburg
Own -& partner brands

R&D (Soft- & hardware)
Distributors

International
LynX® brand

Integrator
Industry, business & leisure

Belgium, The Netherlands & Luxemburg
Own -& partner brands



› Telecom-IT Group

› 25-8

› LynX®

Full service partner

Kantoren in Aalter & Namen

Team van 65 experts in

strategy, system, service & support

>20y ervaring



Klanten

Residentiële 
zorg

Woonzorgcentra

Gehandicaptenzorg

Geestelijke 
gezondheidszorg

Thuiszorg

Thuis 
(mantelzorg)

Thuisverpleging

Assistentie 
woningen

Intramurale 
zorg

Ziekenhuizen

Revalidatiecentra

Dagbesteding en 
kortverblijf

Government

Steden en 
gemeentes

Gevangenis

Brandweer-, hulp- en 
politiezones



Wij geloven dat moderne technologie bijdraagt aan een betere zorgervaring. 
Voor zorgverlener, zorgbehoevende en zijn brede omgeving.

Focus op veiligheid, communicatie & alarmering.



› Demografische veranderingen

› Budgetdruk zorgorganisaties

› Instroom zorgpersoneel

Mobiliteit

Efficiëntere zorgverlening

Betere patiënt experience

Technology as a service

4e industriële revolutie



Bouw en lean management:
Veiligheid, communicatie & alarmering.



Approach

Strategy ServiceSystem Support

We helpen definiëren waar organisatie, structuur en 

processen kunnen verbeteren en kijken hoe nieuwe 

technologieën op een onderbouwde, klantvriendelijke

manier een meerwaarde kunnen betekenen binnen uw 

zorgaanbod.







4G



4G

4G





Portfolio



› WZC Sint-Vincentius, Zaffelare

› Nieuwbouwproject 2021

› Exalta

111 bewoners + 4 kortverblijf

Connectie met GAW Elzenhof

Vrijheid & veiligheid staat voorop

Oase van groen 

Bouwcoördinatie: Ibens nv



Vrije en veilige omgeving creëren voor ouderen met dementie.



Functionele technologie voor bewoners en zorgpersoneel.



Uitdagende tijden voor projectuitvoering.



Hoe kunnen we u helpen?





› AZ Sint-Lucas, Gent

› Nieuwbouwproject 2020

› Volkskliniek → Blok W

Dagziekenhuis oncologie, chirurgie

> 33 000 patiënten per jaar 

Palliatieve zorg

Patiëntbeleving staat voorop

Bouwcoördinatie: EEG





ICT & facility samenbrengen



TIME TO SHIFT

Van technologie naar IP



Geïntegreerde zorg



Bestaande installatie maximaal benutten.





The future is ours



The future is ours


