Functionaliteitenlijst
is een gebruikers- en managementsysteem voor
organisaties die werken in de zorg en/of re-integratie.

ALGEMEEN
Automatische taak- en notificatiegeneratie
Gebruikersrechten zijn per gebruiker in te richten
Templates voor facturen, rapportages, zorgplannen etc.
Geïntegreerd systeem waar al het aanbod samenkomt,
maar waarvan functionele
ook afzonderlijk af te nemen zijn

CRM
Per aanbod geïntegreerde primaire processen
Digitale clientdossiers
App (geschikt voor Android) | bijv. de mogelijkheid voor het doen van tijdsregistraties,
terwijl je onderweg bent
Documenten en opmerkingen in één oogopslag paraat
Contactpersonen, facturen en betalingen in één oogopslag.

CLIENTDOSSIERS
(WMO zorg/Re-integratie Werkfit|Naar werk|Modulaire pakketten/PGB/Jobcoaching/Trajecten)
Documenten opslaan
Notificaties bij kritieke data
Automatische opvolging/herinnering
Verwerking van wettelijke termijnen
Logboekregistraties (direct, indirect en reistijd)
Direct inzicht in urengebruik door overzichtelijke indicators
Automatisch inlezen van WMO beschikkingen
Vraagstelling afgestemd op aanbod, zoals bv. kindcheck, identificatiecheck,
netwerkbetrokkenheid etc.)
stimuleert tot resultaat- en systeemgericht werken
Aanmaak uniforme zorgplannen, evaluaties en periodieke rapportages

PERSONEEL
Digitale personeelsdossiers (eigen dossier inzichtelijk per medewerker)
Voortgangs-/functioneringscyclus
Bijhouden van ziekmeldingen en benodigde acties
Caseloads van medewerkers inzichtelijk (inzage in declarabiliteit, ruimte in caseload etc.)

F I N A N C I E E L /A D M I N I S T R AT I E F
Geïntegreerde facturering
Administratieve processen WMO ingericht volgens de landelijke IStandaarden
WMO declaraties (voldoen aan eisen)
UWV en PGB facturaties (voldoen aan eisen)
Ook de mogelijkheid voor het aanmaken van losse facturen
Administratieverwerking

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM
Per primair proces kunnen de benodigde documenten worden opgeslagen;
inzichtelijk voor de gebruiker, onderverdeeld in categorieën
Geautomatiseerde melding wanneer het document herzien moet worden

CONTRACTBEHEER
Al je contracten, laatste versie documenten en werkafspraken centraal

M A N AG E M E N T I N F O R M AT I E
Uitgebreide rapportagemogelijkheden
Alle operationele- en financiële gegevens binnen handbereik

BEVEILIGING
Inloggen met een tweestaps authenticatie
Installatie en activatie via e-mail conformatie
is AVG proof
Communicatie met de servers is beveiligd via encryptie

zorgt voor data- analyses die bijdragen aan een snellere en
gefundeerde besluitvorming bij het leveren van de beste ondersteuning
aan de client/klant.

staat voor EENVOUD. Een volledig systeem met

geïntegreerde processen en een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding.
Krijg meer inzicht en controle door het gebruik van
we de zorg- en re-integratie betaalbaar.

. Samen houden

