TRAINING FUNCTIONEEL
APPLICATIEBEHEER “NIEUWE STIJL”
5 DAAGSE TRAINING NEDAP ONS
Uw organisatie gebruikt Nedap Ons 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 geef je dat vorm? Heeft u een nieuwe
FAB of wilt u een hernieuwde blik, dan is deze 5 daagse training de oplossing.
5-daagse training functioneel applicatiebeheer
De training beslaat 5 maanden, met iedere maand een dag training:
Dag 1

Ons Administratie

Dag 2

ONS Planning/Rooster

Dag 3

ONS Dossier

Dag 4

ONS Administratie

Dag 5

FAB werkt

alle tabellen slim ingericht, facturatie /
declaratie volledig
zorglogistiek op orde / tips en tricks uit
de praktijk
inrichting dossier, profielvragenlijsten,
zorgplansystematiek, etc.: kwaliteit
geborgd
in verbinding met andere applicaties
(koppelingen en exportprofielen) en in
control (OnsDB)
praktijkcasuïstiek van deelnemers en
FAB “nieuwe stijl”

Werkt u in de GGZ?
Specifiek voor de GGZ bieden we een optionele extra module aan: FAB Nedap Ons
GGZ. In één dagdeel wordt de inrichting van Ons Administratie t.a.v. DBC GGZ, Basis
GGZ en het gebruik van Ons Zorgpaden toegelicht. Zie voor meer informatie onze
website.
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. Informatie over deze
training vindt u op onze website.

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

Praktische informatie
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID19 en de maatregelen wordt de
training online gegeven of in IJsselstein.
De 5 daagse training start meerdere keren per jaar. Deelnemers kunnen iedere
maand instappen. Een groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 personen. De
exacte data staan in het inschrijfformulier op de website vermeld.
Kosten
 Totale 5-daagse training: € 1.495,=
 Indien u aan 1 losse dag wilt deelnemen: € 395,=
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Maximaal worden bij verhindering de kosten van 1 dag geretourneerd.

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

