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Nedap
Kenmerken van Accordis in vijf punten
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Snel en efficiënt
Accordis heeft veel ervaring met implementaties zowel in grote als kleine
organisaties. Jarenlange ervaring heeft geleid tot een snelle en efficiënte
werkwijze. Mede door de inzet van slimme tools die de implementatie
ondersteunen, bijvoorbeeld door geautomatiseerd dossiers uit uw oude systeem
over te zetten.

2

Samen met u
Net zo belangrijk als de goede inrichting van de systemen is de samenwerking
met uw mensen. Accordis betrekt de professionals in uw organisatie vanaf het
begin en zorgt voor scholing op maat en draagvlak voor de nieuwe werkwijze.
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Rimpelloze overgang van de facturatie
Accordis garandeert de continuïteit van uw financiële stromen. Accordis begrijpt dat u op dit vlak
geen enkel risico wil lopen. Met tussentijdse rapportages houdt u de volledige controle over de
voortgang.
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Met het oog op de toekomst
Een nieuw informatiesysteem heeft direct invloed op samenwerking en werkwijzen.
Accordis begeleidt uw organisatie naar een hoger plan en helpt met het realiseren
van uw strategische, tactische en operationele doelen. Want een informatiesysteem
staat niet op zichzelf, maar is pas succesvol als het is ingebed in een gezonde visie op
bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.
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Minder papier; meer tijd voor zorg
Accordis heeft hart voor de zorg. Hart voor de mensen die werken in de zorg én hart voor de mensen
die de zorg nodig hebben.

Klanten spreken zich uit over Accordis
Geestelijke gezondheidszorg
Willy van de Pol - Directeur Financiën & Informatie GGZe

"Accordis beheerst als geen ander de kunst van 'verbindend communiceren'; luisteren, doorvragen
en van daaruit verbinden en overzicht creëren. Deze vaardigheid was in dit traject doorslaggevend
om zorg en ICT duurzaam met elkaar te verbinden."
Thuiszorg
Sietske Wildeman - Directeur bij De ZorgZaak
“Ik ben er zo trots op dat onze medewerkers nu slim en handig roosteren. Accordis heeft ons hierin
geweldig begeleid.”
Ouderenzorg
Frits van der Velden – Directeur Bedrijfsvoering Aafje
“Door te starten met een uitgangspuntensessie heeft Accordis fundamenteel bijgedragen aan het
succes van het project “Van Helios naar Beter”! Hierdoor is het niet een 1:1 vervanging geworden,
maar is een basis gelegd voor de verdere uitbouw die nu onderhanden is."

Meer weten over wat Accordis voor uw organisatie kan doen?
Accordis staat u graag persoonlijk te woord en is bereikbaar op nummer 0411 – 64 11 41. Op de website
vindt u meer informatie.

2

