
Service op 
afstand.
Waar u  
ook bent.
 met ReSound e-Assist



Optimaal
horen, overal.
Bevalt uw hoortoestel in het dagelijks leven 
minder goed dan bij uw audicien? Vanaf nu kunt 
u via de app uw instellingen door uw audicien 
laten bijwerken, waar en wanneer u dat wenst. Dat 
bespaart u een bezoek én u hoeft achteraf niet 
meer uit te leggen om welke situatie het ging. 



Met de ReSound Smart 3D™ app heeft u ruime 
mogelijkheden om uw hoortoestellen zelf te bedienen. 
Wilt u uw audicien een vraag stellen? Of heeft u behoefte 
aan een specifieke bijwerking van uw instellingen? Dan 
helpt ReSound e-Assist u, waar u ook bent! Het scheelt 
u een bezoek aan uw audicien. Zo bent u verzekerd van 
geluid zoals u dat wenst, overal en altijd.

ReSound e-Assist is beschikbaar in 
de nieuwe ReSound Smart 3D app. 
Hij werkt met de ReSound LiNX 3D, 
het eerste Smarthoren hoortoestel 
met service op afstand via de cloud.



Hoor geluid 
zoals ú dat wenst 
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Het is goed mogelijk dat uw luistervoorkeuren zo nu en 
dan veranderen. ReSound e-Assist brengt u in contact 
met uw audicien via een veilige en betrouwbare cloud-
verbinding. 

Ga dus lekker op vakantie of vul uw agenda met leuke 
dingen. Want waar u ook bent, uw audicien staat voor u 
klaar en biedt u de gewenste service op afstand. 

Hoe het werkt

ReSound e-Assist draait op Microsoft Azure, een 
van de meest betrouwbare cloud-platforms. 
Uw gegevens zijn én blijven dus veilig en privé.

Stuur uw 
verzoek 
via de 
app

U ontvangt het 
bericht van uw 
audicien

Stuurt bericht en 
indien gewenst, 
de bijgewerkte
instellingen

Ontvangt 
uw 
verzoek

Uw audicienU



Altijd en overal verzekerd van 
geluid zoals ú dat wenst.
Het is best lastig om een geluid te omschrijven. Wilt u een 
instelling laten veranderen? Dan zorgen wij ervoor dat uw 
audicien de juiste informatie krijgt. Hij kan de instellingen 
vervolgens perfect en gedetailleerd bijwerken, op basis 
van uw specifieke verzoek. 

Deze informatie bestaat uit:

•	Een vragenlijst

•	Uw verzoek

•	Een overzicht van uw huidige instellingen



Grenzeloos genieten. 
Waar u ook bent. 
U ontvangt een melding als uw audicien de nieuwe 
instellingen heeft gestuurd. Houd nu uw hoortoestellen 
dicht bij uw smartphone, tik op ‘Installeer’ en probeer de 
instellingen uit. 

Wilt u tóch liever uw oude instellingen gebruiken, dan 
kunt u daar altijd weer naar terug. U kunt natuurlijk ook 
altijd weer een nieuw verzoek sturen.



Wij willen graag het gehoor van slechthorenden verbeteren. 
Met onze bekroonde Smarthoren® hoortoestellen voelen 
mensen zich meer betrokken en verbonden. In een steeds 
slimmere wereld denken we grenzeloos en veranderen 
we levens van mensen met de kracht van geluid. Exclusief 
verkrijgbaar via audiologen en audiciens.

ReSound, onderdeel van de GN Group, is pionier in 
geweldig geluid. ReSound hoortoestellen en Jabra 
headsets voor kantoor en sport. GN is opgericht in 1869, 
heeft wereldwijd meer dan 5000 werknemers en is 
genoteerd aan de NSDAQ OMX Kopenhagen. 
GN makes life sound better

GN ReSound
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
Tel.: 026 319 5000
info@resound.nl
resound.com
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