“Landelijk maken meer dan 400 zorgorganisaties

Samenwerke
n
met Ons® is
een lange te
rmijninvestering

gebruik van onze deskundigheid.”

AdCase, businesspartner
van Nedap
Gaat u werken met Nedap Ons®?
Dan zijn wij, als businesspartner van Nedap,
met onze complete dienstverlening uw partij.
Tijdens máár ook na de implementatie kunt u altijd
op de uitvoering en ondersteuning van onze allround
implementatiespecialisten rekenen.
De AdCase implementatiespecialisten zijn thuis in:
• de uitvoering én begeleiding van het hele traject
• het opzetten van de juiste applicatie-inrichting
passend bij de processen van uw organisatie,
• het inrichten van de software,
• het trainen van uw medewerkers in alle
Nedap applicaties,
• het opzetten van uw facturatie en declaratie.
Met aandacht voor uw cliënt
Onze Helpdesk kan u ondersteunen bij applicatieen gebruikersvragen. Deze ondersteuning is al
vanaf het begin van de implementatie mogelijk.
Zo kan uw organisatie met een vertrouwd gevoel
de nieuwe fase vol verandering in gaan en kunt
u zich blijven focussen op de cliënt. Ook na het
implementatietraject is de Helpdesk gewoon
beschikbaar voor vragen.
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De AdCase Helpdesk is zowel telefonisch als
per mail bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot
17.00 uur
AdCase Applicatiebeheer voor:
• optimalisatie van bestaande applicaties;
• tijdelijke ondersteuning op locatie;
•	ondersteunen en begeleiden van uw
applicatiebeheerders bij nieuwe versies
van Nedap software. Op afstand of op locatie.
Contactgegevens:
T. 0541 723 975 - info@adcase.nl
www.adcase.nl

ONZE aanvullende opties:
• Ons® Optimalisatiescan
Check hoe u Ons® heeft ingericht met:
1. Een QuickScan
2. Een praktisch rapport met bevindingen
en/of verbetervoorstellen
•A
 dCase Insight, een visueel aantrekkelijke
BI tool die u in een oogopslag laat zien hoe
uw organisatie er voor staat.

Declaraties en digitaal berichtenverkeer
Het verantwoorden van uw geleverde (zorg)
productie vraagt kennis van het berichtenverkeer,
contact met ketenpartners, gebruik van software
applicaties en kennis op het gebied van weten regelgeving. AdCase kan uw declaraties
en het digitale berichtenverkeer binnen alle
financieringsstromen uit handen nemen.
Wij ondersteunen met de administratieve verplichtingen en garanderen u 100% continuïteit
en correctheid van uw cliëntgegevens.

Een totaaloplossing voor zorg en welzijn

AdCase Insight:
uw stuurinformatie eenvoudig
én snel inzichtelijk
Het pakket Ons® heeft heel veel gegevens die u kunt gebruiken voor
de sturing van uw organisatie. Om deze gegevens eenvoudig, betrouwbaar,
actueel en op elk gewenst niveau van de organisatie beschikbaar te
krijgen, hebben wij AdCase Insight ontwikkeld. Hét dashboard voor uw
stuurinformatie.

Inzicht in
uw bedrijfsvoering
vanaf €49,95 per maand

De tool om meer uit uw Ons® gegevens te halen
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AdCase Insight is een hulpmiddel dat geheel voorziet in het
inzichtelijk maken van de resultaten van de kritieke prestatie
indicatoren (KPI’s) die essentieel zijn voor de sturing van uw
organisatie. AdCase Insight is op basis van onze ervaring en
in co-creatie met een aantal van onze klanten opgebouwd.

Overzichtelijk

Inzoomen
op details

Goedkope
oplossing

Kritieke prestatie
indicatoren

Meer info >>

Interesse in deze BI-tool voor het pakket Ons®?
Neemt u dan contact op met een van de professionals van AdCase op dit gebied.
Demo-omgeving bekijken? Vraag een inlog aan voor de demo-omgeving en ervaar
zelf alle mogelijkheden en voordelen van dit dashboard afgestemd op de data uit Ons®.
Stuur een mail naar info@adcase.nl of bel met 0541 723975.

AdCase is
businesspartner
van Nedap

Uw bedrijfssituatie
duidelijk in beeld

Voorbeeld van het dashboard
en de verschillende rubrieken

In één oogopslag inzage in uw KPI’s

Grip op uw totale
bedrijfsvoering:
> inzicht in medewerkers;
> inzicht in cliënten;
> inzicht in uw organisatie;
> inzicht in uw financiën;
> zicht op ontwikkeling.

Zicht op belangrijke
bedrijfselementen
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waarop gestuurd
kan worden.

Overal, waar u wilt, actueel inzien of de formatie op orde is in relatie
tot de productiviteit, inzicht in directe en indirecte uren, ziekteverlof,
productie versus productieplafond. De informatie is betrouwbaar,
up-to-date, snel toegankelijk én AdCase Insight is betaalbaar.
Kortom AdCase Insight geeft alle essentiële stuurinformatie:
kwantitatief, kwalitatief en financieel.

Voor wie biedt AdCase Insight mogelijkheden?
• bestuur-directie: strategisch
• middenmanagement-middenkader: tactisch
• (zelfsturende) teams: operationeel
In alle lagen van uw organisatie kan de relevante informatie
opgehaald worden. AdCase Insight zoomt in op de gegevens uit
uw organisatie waar u op dat moment behoefte aan heeft.

AdCase Insight is een product van AdCase BV
Contactgegevens AdCase:
info@adcase.nl - T. 0541 723975 - www.adcase.nl/adcase-insight

Businesspartner
en meer...
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Een totaalpakket aan dienstverlening voor zorg en welzijn
Naast de ondersteuning op het vlak van Ons® bevat ons dienstenpakket
nog meer onderdelen die voor zorgorganisaties ingezet kunnen worden.
Onderstaand een totaaloverzicht van ons dienstenaanbod.

Meer weten over AdCase? Bezoek onze website: www.adcase.nl

