Quattri Academy – 5 daagse training
Functioneel applicatiebeheer “Nieuwe Stijl”
Inleiding
Uw organisatie gebruikt Ons van Nedap als ECD voor alle vastleggingen voor
en over de zorg, zoals het zorgplan, risico-inventarisaties, rapportages,
planning/roostering en urenregistraties.
Om de functionaliteiten van Ons optimaal in te zetten om goede en
verantwoorde zorg te leveren en een volledige facturatie te waarborgen, is
adequaat functioneel applicatiebeheer nodig. Een goed opgeleide functioneel
applicatiebeheerder (FAB) kan de juiste inrichting bewaken en de organisatie
adviseren over allerhande vraagstukken.
Ook verandert de rol van FAB van reactief naar proactief…… Hoe kan dat vorm
krijgen? Heeft u een nieuwe FAB of de huidige een hernieuwde blik nodig, dan
is deze 5 daagse training de oplossing.
5-daagse training functioneel applicatiebeheer
De training bestaat uit de volgende dagen:
ONS Administratie:
alle tabellen slim ingericht, facturatie / declaratie
volledig
ONS Planning/Rooster:
zorglogistiek op orde / tips en tricks uit de praktijk
ONS Administratie:
in verbinding met andere applicaties (koppelingen
en exportprofielen) en in control (OnsDB)
ONS Dossier:
inrichting dossier, profielvragenlijsten,
zorgplansystematiek, etc.: kwaliteit geborgd
FAB werkt:
praktijkcasuïstiek van deelnemers + FAB “nieuwe
stijl”
Wilt u nog een stapje verder: Na deze training kunt u doorstromen naar de
ZIM (Zorg informatiemanager) training die wij in samenwerking met Nedap
Healthcare organiseren.
Praktische informatie
De training wordt maandelijks gegeven in IJsselstein (bij Quattri). Een ieder
neemt zijn/haar eigen laptop mee. In 2019 worden 2 cycli gegeven. Door grote
interesse zit de 1ste cyclus vol en is besloten een 2de groep vanaf maart te laten
starten. De data van cyclus 1 (2de groep) in 2019 zijn:
donderdag 7 maart, dinsdag 2 april, donderdag 9 mei, donderdag 6 juni en
maandag 24 juni. De data van de 2de cyclus volgen begin 2019. Deze cyclus
loopt van september 2019 tot en met januari 2020. Je kunt iedere maand
instappen. Een groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 personen.
De kosten voor deelname (inclusief lunch) bedragen € 1.495 voor
medewerkers van zorgorganisaties. Maximaal wordt er 1 dag (á € 250)
geretourneerd bij verhindering. Indien je aan 1 dag wilt deelnemen, bedragen
de kosten € 395. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
via info@quattri.nl of 0306875992 .
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