De software oplossing van Mobile
Keys naar de Cloud
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- Pepijn Visser, CEO/CTO Mobile Keys -

Mobile Keys voorziet hierbij door een oplossing
aan te bieden voor de toegang tot de
zorgwoning. Dit doen ze op een slimme manier
en is voor verschillende organisaties gemakkelijk
en veilig toegankelijk.

De software
De software van Mobile Keys maakt het delen van
toegang door verschillende partijen mogelijk. Het enige
wat je hiervoor moet doen is een kleine kluis aan de
deur installeren. Met deze kluis kan je toegang tot de
deur delen middels een app. Met de app en het
wachtwoord kan je de kluis openen en zo ook de deur.
Deze oplossing is ideaal voor oudere mensen en de
Healthcare branche omdat je nu niet meer naar de deur
hoeft te lopen om hem te openen.

‘’Door het vergrijzen van de samenleving en de toenemende
zorgkosten zal de behoefte aan thuiszorg alleen maar toenemen. Zo
ook het toegangsprobleem wat veel ouderen en
thuiszorgmedewerkers zullen hebben “
Aldus Pepijn Visser, CTO Mobile Keys

De uitdaging
Het is natuurlijk van essentieel belang dat de data van de zowel de kluis als de app goed beveiligd en
toegankelijk is. De keuze om de software te hosten op Microsoft Azure was snel gemaakt, mede omdat de
Microsoft producten al gebruikt werden in het ontwikkelen van de software. Daarnaast biedt Azure ook
geavanceerde beveiliging waardoor de gegevens goed beveiligd zijn. Het was erg belangrijk voor Mobile
Keys dat de hele service en uptime gegarandeerd was bij een professioneel team met de juiste kennis en
expertise.
Mobile Keys had de keuze voor Microsoft Azure al gemaakt en ging op zoek naar een partner. Azure is
groot en heeft behoorlijk veel opties en mede hierdoor zocht Mobile Keys een partner die ze goed konden
begeleiden tijdens de Azure journey.

Het resultaat & toekomstbeeld
Door gebruik te maken van Microsoft Azure geeft dit Mobile Keys de mogelijkheid om meer te bereiken
met een kleiner team en grotere klanten aan zich te binden. Hierdoor kunnen ze zich focussen op het
ontwikkelen van de software en hoeven ze zich niet meer bezig te houden met de implementaties van
de hardware of het design.
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