Het is onze missie om de (zorg)wereld een stukje mooier te maken.
Dit doen we door efficiënt, persoonlijk en ondersteunend te zijn in alles wat we doen. Vanaf 2010
zijn we erg goed in het implementeren én de ondersteuning van één van de mooiste software
pakketten in de zorg: Ons!
Het is ons ultieme doel om de (zorg)wereld mooier te maken. Hoe doen we dat? Simpel! Bij alles
wat we doen kijken we continu of het beter, slimmer, leuker of sneller kan.

Hier staan we voor
Eenvoud en efficiëntie

We houden van eenvoud. Wanneer (werk)
processen en software gemakkelijk werken
maakt dit ons allemaal een stukje blijer. Bij
complexe vraagstukken kan dit natuurlijk
weleens een uitdaging zijn, maar die pakken we
graag met beide handen aan.

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact is een van de onderdelen
die ons werk zo leuk maakt. Samen proberen
we altijd naar de beste oplossing te zoeken. Dat
betekent dat we je áltijd proberen te helpen.

Ondersteunend

Het streven naar blije klanten maakt dat we continu kijken hoe we je beter en sneller kunnen
helpen. Als je er even niet uit komt dan kan je ons altijd bellen of mailen met een simpele vraag
of juist een complex of lastig vraagstuk.
Wil je meer weten over wie we zijn? Je bent van harte welkom om een dagje
bij ons te komen werken, of een kop goede koffie te komen drinken.

Wat kunnen we voor je betekenen?
Volledige (of gedeeltelijke) implementaties van Ons

Wanneer je wilt starten met het gebruik van Ons begeleiden we
je graag tijdens het implementatietraject. Onze Ons-specialisten
kennen alle onderdelen van de software, in elk type
zorginstelling. Aanvullend kunnen we ook ondersteunen bij:
•
•
•

Managementinformatie via OnsDB
Koppelingen met salaris- of boekhoudpakketten
Optimalisatie cliënt- en financiële administratie

Ondersteuning en optimalisatie

Na een implementatie kun je alles in principe zelf (dat is altijd ons
streven). Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je álles zelf moet doen.
Loop je bijvoorbeeld even vast, bel of mail ons dan gerust. Ook
begeleiden we je graag bij het optimaliseren van je huidige Onsomgeving en het doorvoeren van de 6-wekelijkse updates.

Trainingen

Zowel tijdens als na een implementatietraject kun je bij ons
terecht voor allerlei trainingen over de Ons-software. Hierbij kun
je denken aan:
•
•
•
•

Trainingen over verschillende Ons modules & processen
Inhoudelijke Omaha training
2-daagse Ons applicatiebeheer training
Workshop kwaliteitsmanagement in Ons

Meer weten?

We hopen dat deze korte brochure je genoeg informatie geeft
over wie wij zijn en wat we voor je kunnen betekenen. Wil je
meer weten? Bekijk gerust onze website en natuurlijk kun je ook
altijd even bellen of een mailtje sturen.

“Bij
Ons
Advies
is
professioneel en altijd
bereid te helpen. Ze zijn
zeer
ervaren
met
implementaties van Ons
en diverse inrichtingen.
Er wordt altijd meegedacht, gekeken waar
verbeteringen
kunnen
worden toegepast, of
waar mogelijk acties
dienen te worden opgepakt. De bereikbaarheid is uitstekend, werkwijze is professioneel, en
het kennis niveau erg
hoog. Voor Vierstroom
Zorg Thuis is Bij Ons
Advies onmisbaar.”
- Joost van Eldik
Applicatiebeheerder
Vierstroom Zorg Thuis

Contact
T: 085 89 00 751
E: info@bijonsadvies.nl
W: www.bijonsadvies.nl

