Startset managementinformatie ONS DB
Wat?
ONS van Nedap Healthcare is een conceptueel sterke kernapplicatie voor
zorgaanbieders in de Care-sector. Het ondersteunt zelfsturing / -regulering en
gaat altijd uit van het gebruikersgemak van de (zorg)professional. Om zaken
niet complexer te maken dan nodig is, is ook voor het vervaardigen van
overzichten een uitgebalanceerde en logische keuze gemaakt voor beschikbare
overzichten in ONS.
Echter indien zorgorganisaties eigen accenten in de informatie-ontsluiting
willen aanbrengen is dit niet altijd eenvoudig mogelijk in de standaard set van
ONS. Via ONS DB kunnen overzichten wel zelf vervaardigd worden.
Quattri heeft vastgesteld dat de behoefte van nadere informatie over cliënten
en zorg(productie) bij veel zorgorganisaties leeft. Daarom hebben wij een
oplossing ontwikkeld welke flexibel is en direct toegepast kan worden op de
eigen SQL database van ONS DB. De startset geeft een goede basis, wilt u
aanvullingen? Die kunnen als maatwerk bijgeleverd worden.
Voor wie?
Zorgorganisaties die snel een toepassing willen hebben op basis waarvan ze
naar eigen inzicht allerlei overzichten kunnen vervaardigen m.b.t.:
- module 1: cliëntgegevens, legitimaties, productie, facturatie,
geregistreerde tijd, etc.;
- module 2: zorginhoudelijke gegevens (uit profiellijsten), zorgplan en –
dossier, zoals bv. MIC rapportages;
- module 3: dashboard voor extramurale teams;
- module 4: DBC’s in de geriatrische revalidatiezorg.
Hoe?
Quattri installeert in één dag de analyse-tool QlikView gekoppeld aan ONS DB.
Hierdoor is het mogelijk om direct verschillende overzichten (flexibel in te
stellen naar organisatorische eenheden en tijdsperiode) op ieder willekeurig
moment zelf te vervaardigen. Voor module 2 en 3 zijn, afhankelijk van het
gebruik van ONS en de wensen van de zorgorganisatie, meer aanpassingen
nodig dat als maatwerk kan worden uitgevoerd.
Praktische informatie
De aanschaf van de Startset bedraagt per module € 4.950, exclusief BTW
(inclusief 1 QlikView licentie). Meerdere licenties voor meerdere gebruikers
zullen separaat in rekening gebracht worden. Installatie wordt tegen de
reguliere tarieven uitgevoerd. Bij gelijktijdige aanschaf van meerdere modules
zal een korting verstrekt worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Oostveen,
poostveen@quattri.nl of 06 106 18 585.
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