
Jouw partner voor al je ICT  
gerelateerde zaken

Cobbler - hart voor de zorg  
en kennis van zaken

Je wilt zonder gedoe je ICT goed geregeld hebben? Welkom  
bij Cobbler, dé ICT-dienstverlener die zich volledig heeft  
gespecialiseerd in de eerstelijns zorg. Wij hebben kennis van 
alle huisartsinformatiesystemen en kennen de ins en outs van de 
processen waar jij in je dagelijkse praktijk mee te maken hebt. In 
de afgelopen 20 jaar hebben we ons dienstenpakket daar geheel 
op afgestemd met eigen producten. Die beheren en monitoren 
we zelf. Zo kunnen we je altijd snel en optimaal van dienst zijn. 

Al je ICT onder één dak 

Cobbler kan je bij echt ál je ICT-vraagstukken ondersteunen. Van 
beveiligde zorglijn, inrichting van veilige werkplekken, hardware, 
internet, telefonie tot wifi. Dat doen we altijd volgens de Goed 
Beheerd Zorgsysteem-eisen. We zijn een betrokken partner met 
een persoonlijke aanpak. Een vaste relatiebeheerder én sys-
teembeheerder zijn bij ons daarom vanzelfsprekend. Wij hebben 
een directe lijn met HIS-leveranciers en bij eventuele problemen 
communiceren we rechtstreeks met hen. Daar zit je als huisarts 
dus niet meer tussen! 

Zorgeloze en veilige ICT voor huisartsen

Persoonlijke aanpakCHECK

ICT voor huisartsenCHECK

Ruim 20 jaar ervaringCHECK

Altijd eerlijk adviesCHECK

We zijn gecertificeerdCHECK

Aanbevolen door RHOGOCHECK

Onze certificeringen



Met onze ICT-diensten heb je gegarandeerd een Goed Beheerd Zorgsysteem

ONDERHOUD VEILIGE WERKPLEK GESCHEIDEN WIFI

Wat ons uniek maakt, is dat we als één van de weinige 
netwerkleveranciers door VZVZ geaccepteerd zijn als  
GZN (Goed Beheerd Zorgnetwerk). Onze beveiligde, 
snelle en stabiele zorglijn geeft directe toegang tot 
alle HIS-sen. Zo heb je altijd toegang tot  belangrijke 
patiëntgegevens en krijg je een zo volledig mogelijk 
beeld van je patiënt. Onze beveiligde verbinding is 
ook geschikt voor VoIP en Wifi. Een aparte lijn is dus 
niet nodig! Daarnaast hebben we natuurlijk ook een 
goede oplossing voor veilig mailen.

Onze andere ICT-diensten voor huisartsen:

Geen zorgen over je ICT. 
Wij zorgen dat je systemen 
goed onderhouden worden, 
veilig zijn en altijd up-to-date 
blijven.

Met remote beheer soft-
ware en tools monitoren 
wij je systemen en kunnen 
problemen snel signaleren 
én voorkomen.

WiFi in de wachtkamer? Met 
gescheiden wifi creëren een 
gastennetwerk en zakelijk 
netwerk, zodat gegevens 
gescheiden blijven.

CHECK CHECKCHECK

CHECK CHECKCHECK

CHECK CHECKCHECK

Vertrouwde producten Gescheiden wifi netwerkIncl. anti-virus (EDR)

Verlengde garantie Altijd sterk wifi signaalContinue monitoring

Bruikleenapparatuur Voldoet aan alle eisenSnel ingrijpen als nodig

Bij Cobbler doen ze 
echt wat ze beloven. Ze 
hebben verstand van 
zaken en ze zijn altijd 
eerlijk over wat kan en 
wat niet kan.
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Onze mensen in jouw regio

Beveiligde verbinding



ICT-beveiliging volgens de laatste technieken

Met EDR zorgen we voor een veilige omgeving
Jouw systemen veilig houden en cybercriminelen buiten de deur 
houden, dat is onze missie. Dat doen we op twee manieren. Door 
de inzet van EDR en door een extra beveiligingslaag in te bouwen 
door netwerken te segmenteren.

Beveiliging volgens de  
nieuwste technieken

CHECK

Je beveiliging blijvend 
goed geregeld       

CHECK

Betere bescherming  
tegen malware en spam

CHECK

Extra verdedigingslaag 
tegen cyberaanvallen

CHECK

Verhoogde veiligheid door 
netwerksegmentatie

CHECK

“Veiligheid vinden wij enorm belangrijk. Daarom 
werken we altijd met de nieuwste technieken.”

EDR - de nieuwe standaard om cybercriminelen te weren
EDR (Endpoint Detection and Response) is tooling gericht op  
detectie en onderzoek van verdachte activiteiten op het netwerk  
en op de werkplekken. EDR kijkt naar het gedrag van software 
tijdens het gebruik en grijpt direct in bij verdachte processen. 
Hiervoor worden machine learning-algoritmen ingezet, die nog 
onbekende soorten malware kunnen herkennen. Traditionele 
oplossingen (virusscanner en firewall) zijn in de huidige tijd absoluut  
onvoldoende. EDR is een veel gebruikte “opvolger” van die  
traditionele oplossingen en is dé standaard voor Cobbler. 

Eén partner voor al je ICT-gerelateerde zaken  
levert je veel gemak op. Goed om te weten dat je  
bij Cobbler echt al je ICT onder kunt brengen! Naast 
de beveiligde zorglijn, ICT-beheer & monitoring en  
Wifi kun je bij ons ook terecht voor:

CHECK  Hardware 
CHECK  Digitale werkplek (Microsoft 365)
CHECK  Hosting
CHECK  Telefonie voor de zorg (Bellen met Lotte)
CHECK  Internet

Onze relatiebeheerder vertelt je er graag meer over!

Cobbler doet meer!



Aantrekkelijke kortingen exclusief voor RHOGO-leden

Vragen over onze producten of diensten? Bel 085-024 0800 of mail naar relatiebeheer@cobbler.nl

Voordeel voor RHOGO-leden
Als RHOGO-lid profiteer je bij Cobbler van aantrekkelijke kortingen. Onderstaand vind je een overzicht 
van de geldende tarieven. Heb je een vraag over onze producten of diensten of wil je een afspraak  
maken voor een kennismakingsgesprek? Neem gerust contact met ons op, we zijn je graag van dienst! 
Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 085-024 0800 of mail naar relatiebeheer@cobbler.nl. 

Beveiligde verbinding

Aantal werkplekken Rhogo-leden prijs

5 € 1.550

10 € 2.100

15 € 2.640

20 € 3.144

Indicatie jaarlijkse kosten Onderhoud voor bij RHOGO aangesloten huisartspraktijken:

Dienst Reguliere prijs p/m Rhogo-leden prijs Jouw korting

Ziggo Zorg € 140 € 112 20%

VDSL Zorg € 135 € 115 15%

FTTH Zorg € 170 € 153 10%

Uurtarief € 95 € 95 0%

Beveiligde verbinding en uurtarief wanneer geen onderhoud wordt afgenomen:

Dienst Reguliere prijs p/m Rhogo-leden prijs Jouw korting

Ziggo Zorg € 140 € 105 25%

VDSL Zorg € 135 € 95 30%

FTTH Zorg € 170 € 111 35%

Uurtarief € 95 € 84 12%

Beveiligde verbinding en uurtarief wanneer ook Onderhoud wordt afgenomen:



Aantrekkelijke kortingen exclusief voor RHOGO-leden

Vragen over onze producten of diensten? Bel 085-024 0800 of mail naar relatiebeheer@cobbler.nl

Hardware - Routers

Hardware - PC, monitor en printer

Dienst Reguliere prijs Rhogo-leden prijs Jouw korting

Cisco Ziggo € 2.905 € 2.615 10%

Cisco VDSL € 1.900 € 1.710 10%

Cisco FTTH € 2.000 € 1.800 10%

Type Omschrijving Reguliere prijs Rhogo-leden prijs Jouw korting

PC HP Mini Desktop € 745 € 645 € 100

Monitor HP 23, 8 inch met webcam € 375 € 355 € 20

HP 23,8 inch zonder webcam € 274 € 254 €20

Printer Lexmark M1340 € 394 € 359 €35

Aanvullende abonnementen (optioneel, op deze diensten wordt geen korting verleend) 

Omschrijving Prijs per maand

Pinnen over IP - betaalverkeer via onze beveiligde verbinding. € 10

Alarm over IP - in/uitschakelen alarm via onze beveiligde verbinding. € 10

Beveiligde Wifi - apart netwerk (vlan) via onze beveiligde verbinding,  
specifiek voor gescheiden wifi. € 8

Thuiswerkplek Medicom - veilig remote toegang tot Medicom via publieke  
internetverbinding. € 9,50

Mobiele back-up beveiligde verbinding bij uitval van beveiligde verbinding 
door lokale wijkcentrale storing, m.u.v. overmacht. € 20

Recht op vast koper (uitsluitend bij VDSL) - kaal koper aansluiting op het 
hoofdaansluitpunt van de huisartsenpraktijk, waardoor gewaarborgd is 
dat er geen andere processen overheen lopen.

€ 8

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw en onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.


