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Op 16 november 2017 vond bij Nedap in Groenlo de allereerste kennismarkt 
“Meer met Ons” plaats. Meer dan 30 verschillende software leveranciers  
presenteerden hier hun eigen oplossingen, met als gemeenschappelijke deler  
een koppeling op Ons®.

Onder de slogan ‘Ons is Open’ werkt Nedap Healthcare al geruime tijd aan haar 
eigen API (Application Programming Interface). Via deze API kunnen andere  
systemen eenvoudig informatie uitwisselen met Ons. 

In dit boek vind je meer informatie over wie deze partijen zijn, en wat deze  
partijen voor je als zorgorganisatie kunnen betekenen.

Elke leverancier kreeg de kans zijn oplossing te presenteren met een marktkraam-
pje. De bezoekers konden op deze vrijblijvende manier informatie inwinnen over 
de mogelijke oplossingen.

De partijen kregen, naast het kraampje, ook de  
mogelijkheid om hun oplossing te ‘pitchen’ in  
3 minuten. Deze pitches zijn live  
opgenomen, en terug te vinden in  
de linkerbovenhoek van  
alle pagina’s. 

Wij wensen jullie veel lees- en kijkple-
zier!  

Nedap Healthcare
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

Waar liggen uw kansen? 
Waar staat uw organisatie als het 
gaat om de productiviteit van uw 
medewerkers? De kwaliteit van de 
geleverde zorg? En de betrouw-
baarheid van uw productregistra-
tie? 

Ons herbergt een schat aan infor-
matie, maar hoe houdt u overzicht 
en bewaakt u de voortgang? Zodat 
u accuraat kunt inspelen op afwij-
kingen en trends? 

Accordis Zorgmonitor
De Accordis Zorgmonitor op basis 
van Qlik Sense® zet uw informa-
tie uit Ons direct om in kennis en 
inzicht. Overzichtelijke dashboards 
geven antwoord op al uw vragen. 

De belangrijkste kenmerken van 
de Accordis Zorgmonitor
•  Powered by Qlik Sense® met haar 

unieke associatieve zoekengine.
•  Plug & Play: direct aan de slag 

met uw eigen Ons data.
• Intuïtief en gebruiksvriendelijk.
• Dashboards per doelgroep.

•  Zelf makkelijk aan te passen aan 
uw situatie.

•  Uit te breiden met standaard  
koppelingen voor o.a. Exact en 
Afas.

Alle aspecten van uw (zorg) 
processen in beeld 
• Personeel, uren, productiviteit
• Cliënten en hun zorgverloop
• Kwaliteit van zorg
• Productie en omzet

Team-dashboards: specifiek op 
doelgroepen afgestemde stuur- 
informatie
•  Control Dashboard: voor  

analisten, controllers
•  Team-dashboards: voor team- 

leiders en zelfsturende teams.
•  Organisatie-dashboard: voor MT 

en directie

Wilt u informatie
Stel uw vraag aan kans@accordis.nl 
of bel 0411-641141 en we  
demonstreren de Zorgmonitor 
morgen nog op uw eigen Ons data.

http://www.accordis.nl
http://www.meermetons.nl 
mailto:kans@accordis.nl
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

“De kracht van AdCase Insight? Dit dashboard 
is opgesteld met input van medewerkers die er 
zelf mee moeten (gaan) werken. De verpleeg-
kundigen en verzorgenden dus. Daarnaast sluit 
het aan bij ieder gewenst managementniveau. 
Van primair proces tot strategisch kader.”

Marloes Ottenhof,
Directie bij AdCase en verpleegkundige

Meer weten? Kijk op: www.adcase.nl/adcase-insight

Voorbeeldweergave Kwaliteitsdashboard 

AdCase Insight:
Het financieel en kwaliteit  
gedreven dashboard voor al uw  
relevante stuurinformatie;  
eenvoudig én snel inzichtelijk!

Het pakket Ons heeft heel veel 
gegevens die u kunt gebruiken 
voor de sturing van uw organisa-
tie. Om deze gegevens eenvoudig, 
betrouwbaar, actueel en op elk 
gewenst niveau van de organisatie 
beschikbaar te stellen, hebben wij 
AdCase Insight ontwikkeld. 

AdCase Insight is hét dashboard 
dat grip geeft op uw totale be-
drijfsvoering. Het bevat financiële 
en kwalitatieve stuurgegevens op 
alle niveaus binnen uw organisatie. 
Beide modules zijn ontwikkeld op 
basis van onze eigen kennis en in 
co-creatie met zorgaanbieders. 

Het financieel gedreven dashboard 
geeft u inzicht in: 
• Productiviteit
•  Detail informatie bestede indirecte 

tijd
• Inzet versus ZZP-norm

• Functie-mix
•  Productie per financiële stroom 

versus budgetplafond
• Verzuim en verlofopname
•  Verhouding inzet personeel vast/

flexibel/PNIL
• Meer/minder uren (compensatie)

Het kwaliteit gedreven dashboard 
is mede ontstaan vanuit de gestel-
de eisen van het “Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg” en geeft u, op 
verschillende vlakken, inzicht in:
•  Persoonsgerichte zorg en onder-

steuning 
• Klanttevredenheid
•  Basisveiligheid (decubitus-  

preventie, medicatieveiligheid, 
vrijheidsbeperking, etc)

• Personeelssamenstelling

AdCase Insight speelt in op de 
behoefte van de klant en de eisen 
vanuit de overheid / financiers. 
Het is een dynamisch product dat 
continu in ontwikkeling is. 

U heeft al inzicht in uw stuurinfor-
matie vanaf € 49,95 per maand.

http://www.adcase.nl
http://www.meermetons.nl 
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

ADP is uw dienstverlener op het 
gebied van salaris- en personeels- 
administratie. 

Inspiratiebron voor de wijze 
waarop wij onze klanten helpen 
zijn boeken als “Start with Why? 
van Simon Sinek. Organisaties in 
uw branche stellen zich ook deze 
vraag: Waarom doen we wat we 
doen? Het logische antwoord is 
de beste zorg voor onze klanten 
oftewel ‘de cliënt centraal’. Dat 
met minder mensen meer werk 
moet worden verzet is duidelijk. 
Maar hoe ga je dan om met zwaar 
bezette stafafdelingen? En kan dit 
wel vanuit de huidige organisatie- 
structuur (HARK)? 

Het antwoord dat we meer en meer 
horen is NEE. Om betere zorg te 
verlenen zijn nieuwe organisatie- 
modellen nodig, Het draait om  
versimpelen en vereenvoudigen. 
Niet meer controleren, maar in 
control. Vertrouwen terug waar 
het hoort. En deze nieuwe vormen 
maken het mogelijk om met veel 
minder staf uw processen te borgen. 

Maar hoe faciliteert u nu een  
organisatie in transitie?  

Met de modernste technieken is 
de real-time integratie tussen 
ADP en Nedap gerealiseerd en via 
een gebruiksvriendelijk toegangs-
portaal krijgt uw medewerker het 
inzicht dat nodig is om optimaal 
te presenteren. Wij automatiseren 
niet alles klakkeloos. Wij hanteren 
het KISS-principe. Keep It Simple 
Stupid. Ook hier: waarom doet u 
wat u doet? Zijn processen echt 
noodzakelijk en zo ja, hoe richten 
we ze voor uw zorgmedewerker 
dan zo eenvoudig mogelijk in. 

Kortom: met inzet van slimme ICT, 
fantastische functionaliteiten en 
een minimum aan beheeractivitei-
ten ondersteunen wij een  
organisatie in transitie optimaal  
op hun weg naar succes

In een persoonlijk gesprek  
vertellen wij u hier graag meer 
over. U kunt contact opnemen  
via info@adp.com

http://www.adp.com
http://www.meermetons.nl 
mailto:info@adp.com
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

De druk op de zorgsector is groot. 
Dat komt door forse bezuinigingen 
én door almaar complexer  
wordende zorgvragen. Terwijl  
banken kredieten terugschroeven, 
de Inspectie forse eisen stelt en 
innoveren noodzaak is om ook in 
de toekomst de juiste kwaliteit te 
leveren

Het juiste gereedschap …
De uitdaging is groot, maar het 
antwoord op die uitdaging is in de 
kern eenvoudig. Want marktwer-
king in de zorg vraagt om een  
uitstekende bedrijfsvoering.  
Waarin je als zorginstelling je 
administratieve processen meer 
dan op orde hebt en waarin je strak 
kunt sturen op kwaliteit. Zodat  
patiënten en cliënten de zorg 
krijgen die ze verdienen. Het 
automatiseren van je processen is 
hiervoor essentieel. Immers: alle 
tijd, energie en geld die je daarmee 
bespaart, kun je besteden aan de 
zorg.

… en de juiste mensen
Om daar daadwerkelijk profijt van 
te hebben, is het ook belangrijk dat 
je de juiste personen op de juiste 

plek hebt. Maar de arbeidsmarkt 
wordt krapper, terwijl de vraag naar 
personeel met andere competen-
ties toeneemt. Dat vraagt om een 
krachtig personeelsbeleid. En ook 
daar ligt het antwoord in goede  
automatisering. Een duurzaam 
sterke organisatie bouw je het 
makkelijkst als je op ieder  
moment van de dag precies kunt 
zien hoe je ervoor staat. En dat 
gaat weer het eenvoudigst als je 
alles verwerkt in één programma. 
Of het nou gaat om werving en  
selectie, BIG-registraties,  
Competentiemanagement of je 
vlootschouw.

… voor duurzaam de beste zorg
Administratieve processen als HRM, 
Payroll, Financieel, CRM, workflow-, 
competentie- en documentmana- 
gement raken je cliënten niet 
direct. Maar ze hebben wél direct 
invloed op de zorg die je medewer-
kers kunnen leveren. Daarom is het 
zaak al die processen zo efficiënt 
mogelijk in te richten – en meteen 
de kans op fouten te minimaliseren.  
Door alles te automatiseren wat je 
cliënt niet raakt.

https://www.afas.nl
http://www.meermetons.nl 
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

Moeilijk doen met ingewikkelde 
BI-tools om managementinforma-
tie in te zien? Ik dacht het niet!

Bij Ons Advies ontwikkelde in  
samenwerking met ICIT4U “Zicht 
op Zorg”: een van de meest  
eenvoudige te gebruiken tools op 
het gebied van management- 
informatie uit Ons. Zicht op Zorg 
geeft je volledige informatie over 
je productie, financiën en  
declaraties, zodat je op elk  
moment een actueel overzicht hebt 
en altijd “in control” bent. Via één 
simpel en overzichtelijk dashboard 
heb je altijd het overzicht via 3  
verschillende monitors waar je 
echt blij van wordt!

1. Registratie monitor
Alles wat ooit geregistreerd is 
-zoals directe en indirecte tijd per 
team, locatie, deskundigheid - is 
hier terug te zien.

2. Financieel monitor
Krijg direct inzicht in de totale 
financiële productie per debiteur, 
locatie, product, productieplafond 
en nog veel meer. 

3. Declaratie monitor
Krijg o.a. inzicht in de totaal  
gedeclareerde bedragen per  
debiteur EN datgene dat nog  
gedeclareerd moet worden.

De voordelen van Zicht op Zorg?

Eenvoudig te gebruiken
Binnen de 3 eenvoudige monitors 
pas je met een druk op de knop 
verschillende filters aan, zodat je 
snel de informatie kunt vinden die 
je zoekt.

Overal toegankelijk
Zicht op Zorg is te installeren op 
een lokale (virtuele) PC, maar ook 
te benaderen én te delen via een 
beveiligde Cloud oplossing  
conform de AVG 2018 regels.

Gemaakt door een expert
Zicht op Zorg is gemaakt en  
ontwikkeld door gecertificeerd 
OnsDB specialist Johannes  
Mulders. Hij werkt al vele jaren bij 
een zorginstelling, waardoor hij als  
geen ander weet welke management- 
informatie essentieel is.

https://www.zichtopzorg.nl
http://www.meermetons.nl 
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

Centraal met al uw medewerkers 
zorgen voor uw relaties in Efficy 
CRM!

Wilt u alle communicatie rondom 
uw relaties centraal vastleggen? 
Dan is Efficy CRM hiervoor uw 
geschikte partner. Met een bewe-
zen integratie met ONS, inclusief 
informele wachtlijsten kunnen uw 
medewerkers onder andere taken 
en e-mails vastleggen bij de  
relatie, zodat het voor iedereen  
inzichtelijk wordt wat er zich 
precies afspeelt bij de relatie. 
Aanvullend wordt er data vastge-
legd over interesses e.d., zodat 
uw marketing-afdeling gerichte 
acties (brieven of e-mailings) kan 
uitvoeren naar de doelgroep die 
aangegeven heeft een bepaalde 
interesse te hebben.

Alle vragen van uw relatie worden 
vastgelegd in Efficy CRM, zodat 
iedere medewerker direct kan zien 
wat voor soort vragen er zijn ge-
steld en welke oplossing hiervoor 
is aangeboden.

Zoals u wellicht weet komt in mei 
2018 een nieuwe wetgeving met 
betrekking tot de privacy (AVG). 
Efficy CRM is daarop voorbereid en 
kan hierbij van toegevoegde  
waarde zijn voor u.

Efficy CRM in combinatie met de  
integratie met ONS, biedt u een 
complete oplossing voor het 
eenvoudig communiceren met uw 
doelgroep door de inzet van  
standaard modules, zoals contact-
management, documentmanage-
ment, Office integratie, Marketing 
en campagneondersteuning, zodat 
u vanuit één centrale CRM  
applicatie uw relaties van dienst 
kan zijn.

Onze contactgegevens:
Efficy Nederland B.V.
Tel.: 030-6025450
Boudewijn Happé en
Erwin ten Hoeve
www.efficy.com

http://www.efficy.com
http://www.meermetons.nl 
http://www.efficy.com
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

Online Teamcontact
Voor cliënten is het soms een 
hele uitdaging om telefonisch de 
dienstdoende zorgverlener te be-
reiken. Het doorverbinden naar de 
juiste medewerker duurt erg lang 
of het nummer heeft ‘geen bereik’.

Thuiszorgorganisaties realiseren 
zich dat een goede bereikbaarheid 
van de zorgteams van groot belang 
is, maar worstelen met de inrichting 
daarvan.

Online Teamcontact van Evolve 
IP als aanvulling op ONS biedt 
uitkomst:
• Één centraal nummer
• Automatisch doorverbinden op 

basis van het ONS rooster van 
Nedap

• Gesprek gaat direct naar een 
beschikbare medewerker

• Uitwijk opties mogelijk bij 
drukte

Uw planning in ONS is leidend! 
U heeft geen additionele applica-
ties nodig. Door de koppeling van 
Online Teamcontact met ONS richt 

u de bereikbaarheid in op basis van 
uw planning. De rest gaat automa-
tisch!

Cliënten krijgen direct de juiste 
zorgverlener aan de lijn. Deze 
hoeft niet door te verbinden naar 
collega’s wanneer hij bezig is met 
een cliënt. Dit gaat automatisch. 

Uw zorgverleners zijn bereikbaar, 
hebben meer tijd voor het verlenen 
van zorg en kunnen zich focussen 
op de zorgtaken. Het instellen van 
doorschakelingen, doorgeven van 
een roulatie mobiel of afgeven van  
privénummers hoeft niet meer.

Uw organisatie bespaart aanzien-
lijk op tijd en kosten. Organisaties
als: Pieter van Foreest, Lelie
Zorggroep, STMR en Carinova
gingen u al voor.

Wilt u meer weten over  
Online Teamcontact in combinatie 
met ONS? Neem dan contact met 
ons op 088-4283111 of kijk op  
www.evolveip.net

	
	

	 	

http://www.evolveip.net
http://www.meermetons.nl 
http://www.evolveip.net
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

E: info@farmedvisie.nl
T: 088-1230700
www.farmedvisie.nl

Medicatieveiligheid voor Care en 
ZBC! 

FarMedvisie heeft zich volledig 
toegelegd op medicatieveiligheid. 
FarMedvisie is de ontwikkelaar van 
de elektronische voorschrijfsyste-
men FarMedRx en FarMedZ. Beide 
systemen zijn NEN 7510 en ISO 
27001 gecertificeerd.

Medicatieveiligheid door keten- 
integratie

De inzet van e-Health toepassingen 
maakt het mogelijk de kwaliteit 
van de zorg te verbeteren en de 
efficiëntie van de zorgprocessen te 
verhogen. 

Betere kwaliteit, minder kosten

Door onze voorschrijfsystemen 
wordt de zorg efficiënter, worden 
minder medicatiefouten gemaakt, 
daalt de werkdruk in de keten en 
stijgt de kwaliteit van de zorg. 
Het stroomlijnen van administra-
tieve processen kan hierdoor ook 
belangrijk worden verbeterd. Wij 

gaan in onze dienstverlening uit 
van open standaarden, moderne 
technologie, integrale ontsluiting 
van de geneesmiddelendatabase 
G-standaard en een SaaS model.

FarMedRX en FarMedZ  
onderscheiden zich door:
• ‘Closed loop’ werken                 
• Eenvoud in gebruik                    
• Moderne technologie                 
• Open en eenvoudig koppelbaar 
• Snel te implementeren             
• Vakkundig & benaderbaar team                                              
• Toekomstvastheid

Mogelijkheden FarMedRx en  
FarMedZ:
• Single Sign-On met Nedap Ons  
• Koppeling met het LSP                                 
• Digitale toedieningsregistratie    
• Business intelligence                 
• Edifact                                        
• ‘Closed loop’ farmacie

Koppelingen met FarMedRx:
• EPD/ECD systemen                   
• Laboratorium systemen       
• Apotheek systemen                               
• ERP systemen

http://www.meermetons.nl 
mailto:info@farmedvisie.nl
http://www.farmedvisie.nl
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

Wij zijn sinds 1998 een toonaan-
gevende leverancier van slimme 
softwareoplossingen waarmee wij 
mensen helpen om dagelijks het 
maximale uit hun werk te halen. 

Het zorgsysteem Ons van Nedap 
maakt het mogelijk dat zorg- 
medewerkers zelfstandig hun 
werk kunnen uitoefenen. Als we 
kijken naar de verplichting vanuit 
de Wkkgz dan kunnen klachten en 
meldingen niet anoniem in ONS 
geregistreerd en geanalyseerd 
worden. Hier kan de incident  
management software van Infoland 
bij helpen. Door een koppeling met 
ONS en iProva (het systeem van  
Infoland) maken wij het mogelijk 
om een MIC eenvoudig te registre-
ren. Cliëntgegevens worden  
automatisch via de koppeling 
doorgegeven aan iProva om  
vervolgens de MIC te registreren 
en te analyseren. 

In ONS is vervolgens bij het  
betreffende cliëntdossier te zien 
dat er een melding in iProva is ge-
daan. Na de analyse (en het starten 

van verbeteracties) wordt de  
melding geanonimiseerd. Zo  
ontstaat er een helder cliënt- 
domein in ONS en een waardevol 
meet- en leersysteem (gericht op 
de gehele organisatie) in iProva.

Daarnaast kunnen ook incident-
meldingen van medewerkers in het 
systeem gemeld, geanalyseerd en 
opgevolgd worden. Dit leidt tot een 
eenduidige manier van melden en 
afhandelen voor alle medewerkers.

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op voor  
vragen, meer informatie of het 
maken van een (vrijblijvende)  
afspraak. 

Bel naar 040-848 58 68 of mail 
naar steluwvraag@infoland.nl 

http://www.infoland.nl
mailto:steluwvraag@infoland.nl
http://www.meermetons.nl 
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

Wij zijn Infozorg en kennen uw  
processen en Ons door en door.  
Wij helpen u met onder meer het  
implementeren van Ons. Wij  
werken intensief met u samen 
om voor u het beste resultaat te 
krijgen.

En wij gaan verder, kijken voor- en 
achteruit. Wij kijken naar Ons en de 
daarmee samenhangende applica-
ties. Wij koppelen Ons dus ook aan 
andere applicaties. Met onze  
legoblokken, bouwen wij met u 
samen aan concreet resultaat. En 
daarmee vinden we oplossingen 
die staan als een huis. Dat doen wij 
met 35 zeer betrokken Infozorgers.

Wij werken niet alleen in de VVT, 
ook breder zoals in de GGZ en VG. 
Wij ondersteunen ook met het  
geven van trainingen, het optimali-
seren van processen, het inrichten 
en onderhouden van applicaties. 

Wij doen dat bij u in huis of bij ons 
op locatie. Wij zijn altijd bereik-
baar, 5 dagen per week. Niet alleen  
tijdens maar ook na een implemen-

tatie. Wij helpen en ondersteunen 
u continu, ook met structureel  
beheer.

Ook helpen wij bij het verkrijgen 
van meer grip en inzicht in uw data 
in Ons. Wij bieden u onze dienst  
Infogrip en nu ook onze  
InzichtenApp. Samen ontwikkelt 
met NLCom. Een oplossing voor  
bijvoorbeeld medewerkers in de 
wijk of ambulante behandelaren 
die sturen op bijvoorbeeld één  
enkel  kengetal. Zo kan iedere  
individuele medewerker elk  
moment sturen en bijsturen. 

En wij doen meer, ook met Ons.

Wij ondersteunen u ook bij het 
structurele beheer van uw proces-
sen en andere (zorg)applicaties. En 
voor welke implementatie uitdaging 
u ook staat: wij kunnen u helpen.

U bent van harte welkom voor een 
kop koffie.
info@infozorg.nl
www.infozorg.nl
T 026 339 66 66

http://www.infozorg.nl
mailto:info@infozorg.nl
http://www.infozorg.nl
http://www.meermetons.nl 
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Bekijk de korte video 
pitch  van deze  
leverancier op 

www.meermetons.nl

De kracht van Coretix

De kracht van Coretix is dat je met 
één platform data kunt uitwisselen 
tussen alle applicaties, domein- 
omgevingen en natuurlijk Ons.  
Omdat Coretix wordt geleverd met 
een inzichtelijke portal en in te 
stellen alerts in het geval van  
fouten, hou je grip op je data  
uitwisseling. En omdat onze  
oplossing in de cloud draait heb je 
geen dure investeringen te doen 
maar betaal je maandelijks voor je 
gebruik. 

Flexibel en betrouwbaar

Ga je met een andere of nieuwe 
applicatie werken? Je vervangt dan 
eenvoudig een plug-in op het  
Coretix platform en de nieuwe  
applicatie is geïntegreerd met je 
bestaande applicaties. Dit maakt je 
flexibeler en wendbaarder in een 
snel veranderende zorgomgeving. 
Wet Bescherming Persoonsgege-
vens, General Data Protection  
Regulation; het mag duidelijk zijn 
dat data beveiliging essentieel is in 

de huidige tijd. Ons Coretix  
platform beschikt over geavanceer-
de beveiligingstechnieken en It’s 
Us is ISO27001 en NEN7510  
gecertificeerd. Wel zo veilig. 

It’s Us, jouw ICT partner in de zorg!

It’s Us is sinds 2000 een ICT part-
ner met passie, durf en daadkracht 
om de beste oplossingen voor haar 
klanten te bieden. Onder het  
label ‘It’s Us Care Solutions’ zetten 
wij een ICT concept in de markt,  
waarmee we zorgorganisaties  
efficiënter, effectiever, veiliger en 
goedkoper laten werken. Wij  
leveren naast Coretix ook werkplek 
en beheer, hosting, communicatie, 
Office 365 en Exact software. 

Wil je meer weten? 

Wij vertellen je graag hoe onze  
zorgoplossing je kan helpen om 
het verschil te maken in de onstui-
mige zorgmarkt. Bel ons op 020-
5605900 of stuur een e-mail naar 
info@itsus.nl. We zien ernaar uit 
om kennis met je te maken.

http://www.itsus.nl
mailto:info@itsus.nl
http://www.meermetons.nl 
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Met e-learning kunt u uw huidige 
en uw toekomstige medewerkers 
wegwijs maken in ONS. Want vaak 
is 1x trainen niet voldoende. 

Leerenzorg is een online platform 
voor het ontwikkelen en delen van 
digitaal lesmateriaal. Een betaal-
bare en tijd reducerende oplossing 
voor ONS instructies/ trainingen. 
De doelstelling van leerenzorg is 
“Iedereen blij met ONS!”. 

Leerenzorg heeft hier een  
e-learning voor bedacht. Deze is 
ten aller tijden voor uw medewer-
kers beschikbaar en zij kunnen 
hem zo vaak volgen als ze maar 
willen. In de e-learning kunt u uw 
eigen werkafspraken verwerken, 
zodat er eenduidig gewerkt wordt. 
U kunt de e-learning zelf maken, 
of laten maken. Alle gemaakte 
e-learnings van alle zorginstellin-
gen, komen in een bibliotheek die 
voor iedereen toegankelijk is. Op 
deze manier bouwen we met elkaar  
gezamenlijk instructies en kunnen 
we materiaal delen met elkaar.

U als werkgever heeft inzage wie 
de training heeft gevolgd en de  
medewerkers hebben de mogelijk-
heid om digitaal vragen  te stellen. 
Het is zelfs mogelijk om de training 
af te sluiten met een toets. Aan u 
de keus!

Het  framework waarin de 
e-learnings gemaakt worden is  
eenvoudig, waardoor het gemakke-
lijk is om eventuele aanpassingen 
in de toekomst door te voeren.

Voor meer informatie kijk op 
leerenzorg.nl, stuur een mail naar 
info@leerenzorg.nl of bel met  
06-16759189

Jessica Hack.

http://www.leerenzorg.nl
mailto:info@leerenzorg.nl
http://www.meermetons.nl 
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Over MainPort
Bij MainPort streven we ernaar de 
beste te zijn in wat we doen. 
Met videoconferencing en 
Mobile Device Management als 
core-business, slagen we telkens 
weer om eenvoudig bruikbare 
oplossingen te leveren. 

Of uw organisatie nu actief is in de 
IT, zorg, overheid of hospitality: wij 
zien het als een uitdaging om de 
juiste oplossing voor u te vinden.

Heeft u vragen of wilt u meer  
informatie? Scan de code of neem 
contact met ons op.

info@mainport.nl
www.mainport.nl
+31 475 416416

Device management
“Voorkom datalekken”

De devices worden  
optimaal beheerd. 
Daardoor heeft u grip 
op uw mobile infra-
structuur.

Beeldzorg
“Voorbereid op de  
toekomst”

Bespaar op uw reis-
kosten en verhoog de 
kwaliteit van het  
klantcontact.

Smart Support
“Verlaag u IT kosten”

Gegarandeerde korte 
oplostijd tegen lage 
kosten en tevreden  
medewerkers.

http://www.mainport.nl
http://www.mainport.nl
mailto:info@mainport.nl
http://www.meermetons.nl 
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MEDIMO ELEKTRONISCHE TOE-
DIENREGISTRATIE
Medimo biedt de mogelijkheid om 
het toedienen van medicatie  
elektronisch te registeren. Zowel 
op tablet als smartphone. Dit biedt 
de zorginstelling veel voordelen. 
Er worden minder medicatiefouten 
gemaakt en kosten bespaard. 

GEKOPPELD MET ONS
Vanuit ONS kan met een Single 
Sign On koppeling direct het medi-
catiesdossier worden aangeroepen. 

BEWAKEN OP VERGETEN TOEDIE-
NINGEN
Het is inzichtelijk of alle cliënten 
hun medicatie wel hebben gekre-
gen. Medicatie wordt aan de juiste 
persoon gegeven. De identiteit van 
de cliënt kan worden vastgesteld 
met een foto. 

DUBBELE CONTROLE
Risicovolle medicatie behoeft een 
controle paraaf. Dubbele controle 
kan op afstand worden uitgevoerd 
d.m.v. foto’s. 

ACTUEEL MEDICATIE OVERZICHT
Zorgmedewerkers hebben altijd 
toegang tot het actuele medicatie- 
gebruik. Tevens is  belangrijke  
informatie beschikbaar: uiterlijk  
geneesmiddelen, bijsluiters,  
protocollen, MIC formulieren, etc. 

GEÏNTEGREERDE MEDICATIE  
BESTELMODULE 
Zorgmedewerkers kunnen  
eenvoudig medicatie bijbestellen, 
waarbij opiumvoorraad digitaal kan  
worden bijgehouden. 

MEDIMO ONTZORGT
Medimo wordt op meer dan 1700 
locaties gebruikt in de sectoren 
VVT, GGZ, VG en Revalidatie. Door 
uitgebreide kennis en ervaring 
is Medimo uw beste partner. Met 
Medimo voldoet u 100% aan de 
geldende richtlijnen. 

Neem contact op via telefoonnum-
mer 085 773 773 5 of bekijk onze 
website: www.medimo.nl

http://www.medimo.nl
http://www.medimo.nl
http://www.meermetons.nl 
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NLcom
Nedap ONS integratiepartner

NLcom levert ICT expertise, op-
lossingen, producten, diensten en 
koppelingen rondom Nedap ONS.  

U kunt bij ons onder meer terecht 
voor Business Intelligence,  
ontwikkeling van mobiele apps, 
webportals, zoek- technologie en 
meer.  

Met slimme integratie oplossingen 
verrijken we uw ICT omgeving.   

Smart Workspace voor de zorg

Met onze Smart Workspace voor de 
zorg brengt u via een portal  
eenvoudig alle remote, lokale-, 
web- en Windows applicaties  
vanuit één online werkplek samen.

Mensen die de werkplek gebruiken 
hoeven zelf niets te installeren. Zij 
krijgen direct toegang tot alle  
applicaties, informatie en nieuws 
die voor hun van toepassing is. 

InzichtenApp
Platform voor ONS 

Breed inzetbare informatie  
ontsluitingsoplossing op basis van 
de modernste technologie. U stelt 
KPI’s en stuurinformatie beschik-
baar op de mobiele devices van de 
gebruikers in uw organisatie.  
Beschikbaar voor iOS en Android.  

NLcom. Slim in ICT.

Contact

info@nlcom.nl
T +31 (0)43 350 01 90
www.nlcom.nl

http://www.nlcom.nl
http://www.nlcom.nl
mailto:info@nlcom.nl
http://www.meermetons.nl 
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Mobiele looproute  
Met deze digitale receptie kan uw 
gast bij binnenkomst direct op 
een touchscreen de locatie en een 
looproute en kamernummer  
inzien van de persoon die hij/
zij gaat bezoeken. Voor nog meer 
gemak scant men de QR-code en 
ontvangt de route direct op zijn/
haar mobiel.

Altijd contact 
Op het scherm kunt u ook de 
looproute zien van de receptie 
naar de desbetreffende kamer. U 
kunt deze route zelfs op uw mobiel  
krijgen door de QR code te scan-
nen. 

Aanwezig, afwezig 
Voor medewerkers is het prettig 
te weten wie er aanwezig is in het 
pand. Met de interactieve receptie 
kunt u makkelijk een presentielijst 
opvragen. Medewerkers die zich 
hebben aangemeld met een badge 
RFID/NFC cardreader of via het  
touchscreen zijn direct zichtbaar 
via narrowcasting op een scherm.

Veiligheid
Beveiliging en stabiliteit staat bij 
ons voorop. Met een pincode of 
controlevraag stelt u diverse veilig-
heidsopties in. Onze certificeringen 
ISO 27001-27002 en NEN 7510  
onderstrepen deze garantie voor 
veiligheid.
 
Meer informatie
Wilt u weten wat deze Leftclick- 
oplossing voor u en uw organisatie 
kan doen? Neem dan contact op 
met PCI Nederland. Naast deze 
oplossing levert PCI Nederland ook 
scannen en DMS voor Nedap ONS. 
Kijk voor meer informatie of voor 
het maken van een afspraak op
www.pcinederland.nl/nedap.

http://www.pcinederland.nl/nedap
http://www.pcinederland.nl/nedap
http://www.meermetons.nl 
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Stap af van handmatig bewerken. 

Het is duur. Vraagt veel tijd. En  
het is foutgevoelig. Drie kenmer-
ken van handmatig gegevens  
bewerken. Drie aspecten die wij 
aanpakken. Wij zijn er om met 
onze applicaties het bewerken van 
gegevens goedkoper, sneller en 
foutloos te regelen.

De op maat gemaakte applicaties 
hebben inmiddels bewezen dat 
het samen goed inrichten van een 
systeem voor gegevensbewerking,  
inderdaad geld bespaart, tijd  
oplevert en 100% correcte  
resultaten. Kortom: het bewerken 
van uw gegevens wordt goedkoper, 
sneller en foutloos.

Waar het systeem stopt, gaat  
Qoden juist verder. Op maat.

Regelmatig komen wij in contact 
met organisaties die verschillende 
systemen gebruiken. De output 
van het ene systeem sluit niet aan 
op de input die een ander systeem 
nodig heeft. De output van het 

ene pakket geeft bijvoorbeeld 
debiteurnummers. De input van 
het andere systeem vraagt echter 
debiteurentypes. Er moet dus een 
tussenstap ingebouwd worden, een 
vertaling. En dat is wat wij kunnen.

Wij krijgen ook vaak de vraag  
om gegevens om te zetten naar  
gegevens die bruikbaar zijn voor 
een specifieke situatie. Ofwel:  
data-conversies. Bij bijvoorbeeld 
de overstap van een applicatie naar 
een nieuwe applicatie, vraagt dat 
een vertaling van de data naar de 
structuur van de nieuwe applicatie. 
Daar kunnen allerlei bewerkingen 
op plaatsvinden. Data kan op maat 
geanalyseerd worden. Het optimaal 
gebruik van de data wordt uitge-
zocht. Waar het systeem stopt, 
gaan wij juist verder. Op maat.

Ontmoet ons

Meer informatie? Vrijblijvend een 
case neerleggen? Neemt contact 
met ons op via www.qoden.nl

http://www.qoden.nl
http://www.qoden.nl
http://www.meermetons.nl 
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Zorgprofessionals met jarenlange  
ervaring in informatisering en  
informatiseerders met jarenlange 
ervaring in zorg. Juist die combina-
tie gaat ook uw organisatie verder 
helpen. Lees meer hier.

1 Innovatie voor 2018: 
“Beeldend Werkplek leren”,  
ervaringsgericht leren met Nedap 
ONS helpt ook uw team verder... 
laat u vrijblijvend informeren!

 

2 Innovatie management informatie:
In 2012 introduceerde Quattri De 
Startset: magement informatie uit 
Nedap ONS. Onze keuze voor  
QlikView (en QlikSens) in 2012 
heeft inmiddels veel navolging  
zoals u kunt lezen in dit boekje. 
Ons product is nu volwassen en  
beproeft, zowel kwantitatieve  

alsook kwalitatieve gegevens voor 
u ontsloten in 1 dag. Stel úw vraag 
aan ons…! 
 

3 Toepassingen Nedap ONS API 
Speciale vraagstukken op geauto-
matiseerde gegevens uitwisseling? 
Leg het aan ons voor wij hebben de 
expertise.

 
Even sparren over uw vraag of 
wens? Wij helpen u verder. Bel Paul 
of Frank. 030 6875992 of  
info@quattri.nl

http://www.quattri.nl
mailto:info@quattri.nl
http://www.meermetons.nl 
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Meer tijd voor de zorg door de  
inzet van ICT

Een correcte zorgregistratie en  
bijbehorende personeelsplanning 
vragen om een optimale integratie 
met de HR-administratie. Actuele 
data over medewerkers, zoals de 
persoons- en contractgegevens of 
hun inzet worden in verschillende 
applicaties in het primaire proces 
gebruikt. Denk hierbij aan het ECD 
of bijvoorbeeld roosterplanning.

Geautomatiseerde koppeling

Om uw als zorginstelling hierin te 
ondersteunen, hebben Nedap en 
Raet de handen ineen geslagen 
en een geautomatiseerde koppe-
ling ontwikkeld. Deze innovatieve 
koppeling zorgt ervoor dat de 
actuele data uit HR Core van Raet 
near-realtime beschikbaar is in 
ONS Administratie (ECD) en ONS 
Planning van Nedap. Met de inte-
gratie tussen Raet en Nedap heeft 
u niet alleen de voordelen van een 
eenmalige invoer, maar beschikt u 
ook over integrale informatie over 

de inzet van personeel op basis van 
de  zorgvraag. 

De koppeling zorgt ervoor dat  
automatisch een datatransfer 
plaatsvindt tussen HR Core en ONS. 
Deze export levert de meest  
actuele status van het personeels-
bestand, incl. de laatste mutaties in 
HR Core. In de koppeling kunt u de  
volgende gegevens beschikbaar 
stellen: persoon- en dienstverband- 
gegevens, inzet, verlof, ziekte en 
deskundigheidsprofiel. Ruim 80 
velden kunnen hierbij worden  
 verstrekt. 

Software en services van Raet

Raet is gespecialiseerd in HR cloud 
software en services. We onder-
steunen de HR-behoeften van 
meer dan 10.000 organisaties en 
bieden eveneens de mogelijkheid 
aan 1,7 miljoen medewerkers 
(waarvan 500.000 uit de zorg en 
welzijn) om hun HR-zaken digitaal 
te regelen in één geïntegreerd  
systeem, vanaf elk gewenst  
(mobiel) device.

http://www.raet.nl
http://www.meermetons.nl 
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Integraal berichten uitwisselen 
met huisartsen, laboratorium of 
ziekenhuizen.

Met de koppeling van  
Samenwerken.it is het mogelijk om 
Edifactberichten te versturen en 
ontvangen in ONS. De berichten 
worden automatisch ingelezen en 
gekoppeld aan de cliënt. 

Aanvullend kan er kan er  
automatisch een actie worden  
gezet in ONS. 

De VOORDELEN zijn:
  Communicatie vindt plaatst op 

basis van de veilige zorgnetwer-
ken die al worden gebruikt door 
huisartsen en ziekenhuizen.

  Informatie gaat van cliënt- 
dossier naar cliënt-dossier.

  Vanuit ONS rechtsreeks kunnen 
communiceren met het Huisarts 
Informatie Systeem.

  Integratie met nieuwe Edifact 
verzend-functionaliteit in ONS.

  Informatie zichtbaar in ONS, in 
de App en in Caren.

  Privacy geregeld door Push  

verkeer en gebruik vanuit ONS 
en Huisarts Informatie Systeem.

VOORBEELDEN zijn:
Van huisarts naar wijkverpleegkun-
dige:
  Vrije tekst (voor bijvoorbeeld het 

stellen van een vraag).
  Uitvoeringsverzoek medische 

handelingen.
  Palliatief beleid voor het  

weekend.

Van wijkverpleegkundige naar  
huisarts:
  Op aanvraag van een huisarts 

versturen van meetwaarden  
zodat ze niet doorgebeld hoeven 
te worden; bijvoorbeeld gewicht, 
dagcurve en bloeddruk (wordt 
als Medlab verstuurd, dus de  
berichten worden gestructureerd 
verwerkt in het HIS). 

http://www.samenwerken.it
http://www.meermetons.nl 
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Wilt u:

• lagere werkdruk van het team?

•  maximale bereikbaarheid voor  
cliënten?

Dan is het tijd voor TeamTelefoon.

“Blijere klanten door een betere 
bereikbaarheid en meer  
tevreden medewerkers door 
minder gedoe en betere verdeling 
van de werkdruk”
Directeur thuiszorg Aafje

“De meest vlekkeloze uitrol van 
alle applicatieintroducties die we 
hebben gehad.” 
Manager ICT Aafje

 

De voordelen:

• heel eenvoudig in gebruik

•  bellers krijgen altijd iemand aan 
de lijn

• direct te gebruiken

• koppeling met ONS
• minimale kosten

Neem voor meer informatie  
contact op met:

PlanningIT
Rob de Vos
06 - 53 54 87 81
info@planningit.nl

of

TeamTelefoon
Stefan Kroon
085 - 888 444 5
info@teamtelefoon.nl

http://www.planning.it
mailto:info@planningit.nl
mailto:info@teamtelefoon.nl
http://www.meermetons.nl 
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Formulieren digitaal opslaan in  
Nedap ONS
In verband met bezuinigingen  
binnen de zorg en de aanstaande 
aanscherping van de privacywet-
geving is er sterke behoefte aan 
verbetering van document- en  
informatieprocessen binnen uw  
organisatie. Toshiba Tec heeft  
daarom een scan connector en 
unieke app ontwikkeld voor  
Nedap ONS. Naast een koppeling  
met Nedap ONS heeft ToshibaTec 
ook koppelingen met andere veel ge-
bruikte  applicaties binnen de zorg.

Veiligheid en efficiëntie
De Nedap ONS connector stelt een 
gebruiker in staat om dossiers  
direct vanaf een Toshiba MFP,  
smartphone of tablet te archiveren 
in het daarbij behorende cliënt- 
dossier. Uw ambulante medewer-
kers hoeven hierdoor niet meer met 
formulieren over straat en hebben 
geen privacygevoelige data op hun 
mobiele apparaten staan. 

Voorkom onnodig tijdsverlies
Indien u binnen Nedap ONS gebruik  
maakt van labels om structuur 

aan te brengen in uw dossiers, 
neemt de Toshiba scanoplossing 
deze over en wordt er ook tijdens 
het scannen de juiste informatie 
in de labels gezet. Hierdoor kunt 
u documenten snel sorteren en 
terugvinden.  

Privacy bescherming
Om de privacy en bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen, 
biedt Toshiba oplossingen om de 
toegang tot uw multifunctionele  
systemen te monitoren en te  
beheren. De beheerder kan vooraf 
instellen welke gebruiker welke 
machtigingen binnen het systeem 
krijgt. Met rapportages kunnen  
vervolgens de scan- en print- 
activiteiten per gebruiker worden 
gevolgd. 

Voorkom fouten
Een goed ingericht document- 
managementsysteem voorkomt dat 
er informatie op papier moet  
worden verzonden. Dit scheelt 
tijd, bespaart kosten en voorkomt 
fouten.  

mailto:ron.rendering@toshibatec.nl
mailto:mike.dewilde@toshibatec.nl
http://www.meermetons.nl 
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Over Veenman
Veenman is een onafhankelijke  
partner die organisaties helpt grip 
te krijgen op hun informatievoor-
ziening. Met een breed scala aan 
oplossingen, zorgt Veenman ervoor 
dat werknemers informatie in de 
hand krijgen voor het nemen van  
beslissingen. Naast het hoofd- 
kantoor in Rotterdam heeft  
Veenman vestigingen in Amsterdam 
en Zwolle. De onderneming maakt 
deel uit van Xerox Corporation.

4G-printing
Als één van haar Printing  
Innovations levert Veenman 
4G-printing op locaties die beperkt 
zijn toegerust, bijvoorbeeld qua 
netwerkfaciliteiten. In dergelijke 
gevallen kunnen we onze  
Multifunctional Printers (MFP’s) 
voorzien van 4G-technologie, 
zodat de MFP een zelfstandige 
4G-netwerkverbinding aan boord 
heeft. Door deze zelfstandige  
netwerkverbinding is het mogelijk 
om bijvoorbeeld Follow-me-printing 
en scanning te faciliteren voor  
gebruikersgroepen. Het is boven-

dien eenvoudig om een MFP van de 
ene naar de andere locatie te laten  
verplaatsen, aangezien de MFP de 
netwerkverbinding met zich  
meeneemt. Hierdoor bent u niet  
afhankelijk van het laten aanleggen 
of verplaatsen van kostbare  
netwerkverbindingen. 

Nedap 
Met onze scanoplossing eCopy  
ShareScan is het mogelijk om vanaf 
MFP’s documenten rechtstreeks 
naar het Nedap Ons cliëntdossier te  
scannen, op een NEN 7510  
compliant manier. Op het display 
van de MFP kiest een gebruiker 
de juiste cliënt (mits hij/zij daar 
toegang toe heeft) en een Nedap 
Ons label/tag (ten behoeve van 
gemakkelijke filtering), waarna het 
document automatisch naar Nedap 
Ons wordt geüpload.

http://www.veenman.nl
http://www.meermetons.nl 
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Bij Visma zeggen wij altijd: werk 
slimmer, niet harder! Visma.net is dé 
ERP-oplossing in de cloud voor  
zorginstellingen, waarmee uw  
bedrijfsprocessen optimaal worden 
ondersteund.

Eén volautomatisch systeem
Visma.net is een volledig  
geïntegreerd systeem voor  
financiële administratie, HRM en 
salarisverwerking. Met realtime 
verwerking van iedere financiële 
mutatie, direct inzicht in salaris-
consequenties en al uw boekhoud-, 
HRM- en salaris- gegevens in één 
omgeving. Dankzij de volautomati-
sche administratieve ondersteuning 
realiseert u een tijdbesparing van  
zeker veertig procent. Data komt 
automatisch vanuit de werknemer 
of de manager op de juiste plaats 
terecht. U hoeft alleen nog maar te 
betalen!

Altijd en overal
Medewerkers, managers en professi-
onals kunnen altijd en op iedere  
locatie hun eigen gegevens of die 
van anderen bekijken en/of  
bewerken. Via internet of met onze 

handige app. Zelfsturende teams 
worden op deze manier uitstekend 
ondersteund in hun taken.

Volledige integratie
Of het nu gaat om de aansluiting op 
uw primaire systeem, de belasting- 
dienst of uw rooster of planning  
software zoals Nedap ONS;  
Visma.net is naadloos geïntegreerd.  
Overtypen is definitief verleden tijd.

Best practices en CAO’s
Best practices voor de zorg maken 
het in gebruik nemen van de  
modules binnen Visma.net  
eenvoudig en snel. Ook voor  
CAO-ondersteuning draait Visma 
haar hand niet om. Zo heeft u de 
meest gangbare zaken al klaar staan 
in ons systeem, nog voor u begint. 
Toch net even anders? Dat is  
dankzij de hoge mate van  
flexibiliteit en configuratie-opties 
eenvoudig te realiseren.

Slim
Wees dus slim en stop met té hard 
werken. Visma.net helpt u graag een 
handje.

http://www.vismasoftware.nl/zorg
mailto:info-amersfoort@visma.com
http://www.meermetons.nl 
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Als zorgverlener wil je de beste 
zorg bieden aan je cliënten. Dat 
begint met heldere, veilige  
communicatie en een efficiënte 
manier van werken. ZorgDomein is 
een slim platform met digitale  
oplossingen voor Verwijzen,  
Diagnostiek aanvragen en  
Overleggen. Zo verbindt Zorg-
Domein, al bijna twee decennia, 
zorgverleners onderling en met 
hun cliënten. Met als doel bij te 
dragen aan een betere zorgwereld.

Werken met ZorgDomein  
betekent: 
•  Zorgaanbod beter in beeld bij 

verwijzers, waaronder inzicht 
beschikbaarheid spoedbedden

•  Volledige verwijzingen ontvan-
gen die voldoen aan geldende 
richtlijnen

•  Efficiënt en foutloos verwijzingen 
afhandelen en terugrapporteren

•  Veilig en eenvoudig overleggen 
via de geïntegreerde zorg- 
messenger

•  Kortom, betere samenwerking en 
minder administratieve last

Koppeling Nedap ONS
Sinds deze maand heeft Nedap 
ONS een koppeling met Zorg- 
Domein. Zorginstellingen die beide 
systemen gebruiken, kunnen nu 
rechtstreeks vanuit hun cliënten-
dossier snel en foutloos verwijzen 
inclusief alle relevante medische 
gegevens. De mogelijkheid om  
gegevens rechtstreeks in het  
dossier te ontvangen is naar  
verwachting in de eerste helft  
van 2018 gerealiseerd.

ZorgDomein is in Nederland veruit 
de meest gebruikte manier om 
patiënten digitaal te verwijzen; 
negen op de tien huisartsen ge-
bruiken het systeem. ZorgDomein 
heeft daarbij een koppeling met 
vele informatiesystemen, zowel bij 
de huisarts (of andere verwijzer) 
als bij de ontvanger: een praktijk of 
zorginstelling. Dankzij zo’n koppe-
ling kan de huisarts de relevante 
patiëntgegevens met de verwijzing 
meesturen, die de zorginstelling 
automatisch in het eigen informa-
tiesysteem kan verwerken.  
www.zorgdomein.com

http://www.zorgdomein.com
http://www.zorgdomein.com
http://www.meermetons.nl 
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