
 

 
MEER WETEN? 
Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op via 
info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992 
Of bezoek onze website; www.quattri.nl 

 

 
 
 
 

STARTSET MANAGEMENT-
INFORMATIE 
DE MEEST VOORKOMENDE KPI’S 
 
Indien zorgorganisaties eigen accenten in de informatie-ontsluiting 
willen aanbrengen is dit niet altijd eenvoudig mogelijk in de standaard 
set van Nedap Ons. De startset Management Informatie van Quattri op 
basis van OnsDB geeft informatie over de meest voorkomende KPI’s. 
 
Nedap Ons 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 logische keuze gemaakt 
voor beschikbare overzichten in Nedap Ons.  
Via OnsDB kunnen overzichten wel zelf vervaardigd worden. Bij veel zorgorganisaties 
leeft een vergelijkbare behoefte aan nadere informatie over cliënten en 
zorg(productie). Daarom heeft Quattri een oplossing ontwikkeld welke flexibel is en 
direct toegepast kan worden op de eigen SQL database van OnsDB. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van Qlik  

De startset geeft een goede basis. Wilt u aanvullingen? Die kunnen als maatwerk 
bijgeleverd worden.  

 
Voor wie?  
De Startset Management Informatie is geschikt voor zorgorganisaties die snel een 
toepassing willen hebben op basis waarvan ze naar eigen inzicht allerlei overzichten 
kunnen vervaardigen. De startset bestaat uit meerdere modules:  

 module 1: o.a. cliëntgegevens, legitimaties, productie, facturatie, 
tijdsregistratie;  

 module 2: o.a. zorginhoudelijke gegevens (uit profielvragenlijsten) zoals bv. 
MIC;  

 module 3: dashboard voor extramurale teams;  
 module 4: DBC’s in de geriatrische revalidatiezorg.  

 
Hoe?  
Quattri installeert in één dag de analyse-tool Qlik Sense gekoppeld aan OnsDB. 
Hierdoor is het mogelijk om direct verschillende overzichten op ieder willekeurig 
moment zelf te vervaardigen, flexibel in te stellen naar organisatorische eenheden en 
tijdsperiode. Voor module 2 en 3 zijn, afhankelijk van het gebruik van Nedap Ons en 
de wensen van de zorgorganisatie, meer aanpassingen nodig dat als maatwerk kan 
worden uitgevoerd. 
 


