A-Okay Services
Betrokken en loyaal voor zorgondernemers en
netwerkorganisaties die ontzorgd willen worden

www.a-okayservices.nl

V

oor veel mensen is het voeren van een zorgbedrijf hun lust en hun leven. Als
zelfstandig ondernemer ben je in staat om alles wat je altijd gewild hebt in je eigen
bedrijf tot uitvoering te brengen om de best denkbare zorg te leveren.
Maar bij de bedrijfsvoering komen zaken om de hoek kijken als planning,
legitimatie, productcodes, tariefswijzigingen, VECOZO etc.
Dat levert veel vragen en zorgen op zoals:
Hoe zorg ik ervoor dat ik niet na iedere periode nóg meer opzie tegen
facturatie, vooral omdat eisen van gemeentes en verzekeraars steeds
strenger worden?
Hoe kan ik vanuit één sluitend zorgsysteem zowel JW, WMO, WLZ, ZVW, PGB
maar ook bijvoorbeeld particuliere bekostiging registreren en factureren?

Dé oplossing voor kleine zorgondernemers en
netwerkorganisties is de ondersteuning van A-Okay
Services, waarbij gebruik wordt gemaakt van ONS van
Nedap Healthcare.
Wat maakt A-Okay Services dan zo anders?
Het Nedap ONS systeem wordt helemaal afgestemd op uw zorgbehoeften
Debiteuren, legitimaties, Vecozo, cliëntdossiers: alles wordt ingericht
U leert on-the-job zorg plannen en registreren, zodat facturatie vanzelf gaat
Bij facturatie wordt u, zolang u dat nodig vindt, door ons ondersteund
We staan er nooit alleen voor want A-Okay is een loyale partner gebleken.
En het belangrijkste: we kunnen ons weer volledig richten op onze cliënten.

Neem ook contact
met ons op!

Walter Kienhuis:

06 – 27 086 458

Lambert Ysbrandy: 06 – 53 802 097

Klanten over Ontzorgen
Theo van de Schepop, Buitenplaats de Poel
Het houdt niet op met een implementatie. Wij willen graag worden
ontzorgd, om ons te kunnen richten op het primaire zorgproces waarbij
wij de administratieve last inclusief wet- en regelgeving zo beperkt
mogelijk willen houden.
A-Okay voorziet in deze behoefte. Zij nemen veel van de administratieve
last en verantwoordelijkheden rondom wet- en regelgeving uit handen.
Het geeft mij rust dat de mensen bij A-Okay zelf verschillende functies in
de zorg hebben vervuld en de context dus snappen.
De voordelen die wij ervaren:
Hoe eerder je kunt factureren, hoe minder onder handen werk. Dus: minder
risico, voldoen aan verplichtingen én niet onbelangrijk: de kasstroom blijft lopen.
A-Okay weet hoe het bedrijfsproces in elkaar zit. Zij snappen de context vanuit
het perspectief van zowel de professional, de bedrijfsvoering als de klant.

Ursula Becker, Aventurijn
De dienstverlening naar de kwetsbare cliënt is waar wij ons primair mee
bezig willen houden. A-Okay ontzorgt op de domeinen deelnemer,
organisatie en professional.
Voor de kwetsbare medemens faciliteren zij de vastlegging van verslagen,
urenverantwoording en overdracht en het beheer van privacygevoelige
gegevens.
Voor de zorgorganisatie borgen zij de kwaliteit en veiligheid, de input en
verwerking van informatie zoals beschikkingen, declaraties en retourberichten.
Bovendien zorgen zij ervoor dat je in control bent; hoeveel uren heb ik nog te
besteden?
De professionals krijgen de beschikking over het online, gesloten systeem ONS,
overal te raadplegen en uitermate gebruiksvriendelijk, waardoor je de energie in
de zorg kunt stoppen in plaats van in de administratie en procedures.
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