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In Ziekenhuis Amstelland kunt u gratis gebruik maken
van het draadloze gasteninternet. Bijvoorbeeld als u
aan het wachten bent op uw afspraak bij de arts of als
u bent opgenomen op een verpleegafdeling. Zo kunt u
familie en vrienden op de hoogte houden van uw
gezondheid, het laatste nieuws checken of gewoon
surfen op internet.
Hoe werkt het?
Om gebruik te kunnen maken van het internet, moet u
zelf een laptop of telefoon hebben die geschikt is voor
draadloos internet. Maak vervolgens verbinding met
het draadloze netwerk “zha-gasten”. Bij het openen
van de webbrowser (bij de meeste gebruikers:
Internet Explorer) wordt gevraagd de
gebruikersvoorwaarden te accepteren. Vervolgens
komt de verbinding tot stand. Als de verbinding
verbroken is, moet u de stappen opnieuw doorlopen.
Waar kan ik internetten?
U kunt overal in het ziekenhuis gebruik maken van het
draadloze internet. Alleen op de afdeling IC/CCU is het
niet toegestaan gebruik te maken van het internet, in
verband met mogelijke storing op verschillende
apparatuur.
Wat moet ik verder nog weten?
Programma’s die een grote bandbreedte in beslag
nemen kunnen niet draaien op dit netwerk. Gebruik
maken van internet via dit draadloze netwerk is niet
schadelijk voor de gezondheid en verstoort geen
medische apparatuur.

Aan deze service zijn geen kosten verbonden, maar er
kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.
Hieronder vindt u de gebruikersvoorwaarden.
Gebruikersvoorwaarden
Lees onderstaande gebruikersvoorwaarden zorgvuldig
door, alvorens u gebruik maakt van de draadloze
internetverbinding van Ziekenhuis Amstelland.
Ziekenhuis Amstelland heeft het recht om deze
gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te
passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te
stellen.
Tijdens het gebruik van het netwerk:






geldt er een fair use policy (onder ‘fair use’
verstaat Ziekenhuis Amstelland dat dataverkeer
niet mag leiden tot vertraging van het internet).
mag u het netwerk niet onrechtmatig gebruiken,
bijvoorbeeld voor het downloaden van
auteursrechtelijk beschermd materiaal of het
benaderen van systemen waarvoor u niet bent
geautoriseerd.
mogen er geen commerciële diensten opgezet
worden.

Ziekenhuis Amstelland:


behoudt zich te allen tijde het recht voor
gebruikers de toegang tot het netwerk te weigeren
of van het netwerk te verwijderen.









behoudt zich te allen tijde het recht voor een
bepaald type verkeersstromen te
blokkeren/filteren.
heeft het recht het draadloos netwerk op ieder
gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te
verrichten en/of om het gelijktijdig gebruik te
verdelen.
neemt geen verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van apparatuur, laptopconfiguraties,
verwijderingen van beveiliging, veranderingen aan
instellingen of wijzigingen aan bestanden als
gevolg van het gebruik van het netwerk.
kan geen garanties geven voor de werking van het
netwerk in combinatie met uw computer.

WAARSCHUWING: Ziekenhuis Amstelland is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op
welke wijze dan ook, van het netwerk. Het inloggen op
privacygevoelige sites (zoals webmail en financiële
sites) is op eigen risico. Wij raden u ten zeerste aan
om na gebruik van het internet volledig uit te loggen
en de browser af te sluiten.

Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of
is iets onduidelijk beschreven, dan horen
wij dat graag. U kunt uw opmerkingen
doorgeven via voorlichting@zha.nl

