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Voor het openen en bewerken van Documenten onder cliënten biedt Ons© de mogelijkheid om een document te 

downloaden en (lokaal) te bewerken of via Office Online-integratie. Dankzij de ontwikkeling van de Google 

Workspace-integratie kunnen documenten in Google worden geopend en bewerkt. In tegenstelling tot de Office 

Online-integratie wijzigt de bron van de Documenten ook. Deze worden opgeslagen bij Google Workspace. Dit 

document beschrijft de pilot van Google Workspace-integratie. 

 

 

De pilot moet duidelijk maken of eindgebruikers binnen zorgorganisaties (klanten) in Ons© kunnen werken met 

de Google Workspace-integratie. Dit proces betreft het openen van Documenten onder cliënten in een Google-

omgeving (bijvoorbeeld Google Docs, in het geval van Word), het kunnen bewerken/wijzigen van het document 

en het (automatisch) opslaan ervan. Daarbij moet – na het opslaan en afsluiten van het document – in Ons© de 

meest recente inhoud beschikbaar zijn als het document opnieuw (door een andere gebruiker) wordt geopend. 

 

De pilot heeft ook als doel te verifiëren of een inrichting tussen Ons© en Google Workspace uitvoerbaar is. De 

handleiding kan hierop worden bijgesteld. De zelfstandigheid van inrichting aan de kant van de klant is hierbij 

een uitgangspunt.  

 

 

De doelgroep zijn de eindgebruikers die het openen van documenten, bewerken/wijzigen ervan en opslaan gaan 

testen. Dit zijn medewerkers die werken in het Dossier van de cliënt. 

De andere doelgroep zijn functioneel beheers van de organisatie die de inrichting moeten doorlopen. Van deze 

groep ontvangen we graag feedback op de handleiding, het stappenplan en ook de gebruikerservaring. 

 

 

In de scope van de pilot liggen de inrichting van de Google Worspace-koppeling, het open van Documenten 

onder cliënten, het bewerken van documenten en het opslaan van documenten (in Google Workspace). De 

integratie heeft dezelfde opzet en gaat alleen over Documenten onder cliënten.  

 

Dit betekent dus niet openen van documenten (of opslaan) van rapporten in Ons Administratie of andere 

gegenereerde bestanden (zoals onder Export). 

 

 

 

Deelname aan de gesloten pilot is op uitnodiging van Nedap Healthcare. De klant krijgt vroegtijdig toegang om 

deze functionaliteit te testen en Nedap te voorzien van feedback. Daarbij verwacht Nedap een inspanning van de 

klant om feedback aan te leveren. 

 



 

Nedap biedt in overleg de functionaliteit aan in de testomgeving van de klant. De klant kan zelf aangeven welke 

omgeving hiervoor wordt gebruikt.  

Voor het verzamelen van feedback maakt Nedap een Samenwerken-pagina aan. Dan is alle feedback voor alle 

pilotklanten inzichtelijk en kunnen zij bijvoorbeeld kijken of een bepaald issue al eerder gemeld is.  

Op verzoek plant Nedap een moment met de organisatie in om de feedback (als geheel) door te spreken. 

 

 

De handleidingen voor inrichting en functionele werking zijn beschikbaar op het Supportportaal. 

De handleiding wordt tot in productie nog continu bijgewerkt op basis van nieuwe inzichten. 

 

 

Per klant zal worden ingepland wanneer er een evaluatiemoment plaats zal vinden. Het streven is om dit binnen 

2 maanden compleet te hebben. Als de feedback is verwerkt, zal Nedap besluiten of de functionaliteit ook in 

productie wordt aangeboden. Daarover wordt apart gecommuniceerd, onder andere via Ons Aankondigingen. 

 

 

Een partij kan zich aanmelden via de Accountmanager. De bij Nedap bekende partijen die in aanmerking komen 

voor de pilot, worden door Nedap benaderd. 

 


