Quattri

ECD specialisten sinds 2004
Business Partner Nedap
sinds 2008.

Na de start, in 2004, is Quattri uitgegroeid tot een volwaardige partner voor al uw ECD
uitdagingen in de diverse zorgsegmenten. Ons team bestaat uit 35 kundige collega’s:
zorgprofessionals met jarenlange ervaring in informatisering en informatiseerders met jarenlange
ervaring in zorg. Juist die combinatie gaat ook uw organisatie verder helpen.
En… dat doen wij graag, goed en zonder poespas. Pragmatisch, resultaatgericht, handen uit
de mouwen. Dat mag u van ons verwachten in tijden waarin in de zorg elke euro geldt.
Graag vertellen wij u waarom u met de jarenlange ervaring bij Quattri net dat beetje meer
geholpen wordt.

Legt u rustig contact met ons om úw specifieke vraag
aan ons te stellen 030 687 5992.

“De enige constante
is verandering”
Dat zou in uw geval kunnen gaan over:
• Het implementeren van Nedap ONS ECD in zijn geheel
• Het implementeren of optimaliseren van ONS Administratie, digitaal
berichtenverkeer, facturatie- en declaratieproces van alle voorkomende
financieringsstromen
• Het implementeren van koppelingen met andere systemen (HR, Financieel, EVS etc)
• Het implementeren van ONS Planning en/of ONS Rooster/Medewerkerportaal
• Het implementeren van ONS Dossier en/of Caren Zorgt
• Ondersteuning of vervanging op de afdeling Client Beheer, Functioneel Applicatiebeheer of
Declaratieproces
• Optimalisatie Zorglogistiek met ONS Planning/ONS Rooster
• Quick scan gebruik Nedap ONS en Optimalisatie gebruik Nedap ONS
• Trainingen bijvoorbeeld:
- OMAHA System, OMAHA System in ONS
- Functioneel Applicatiebeheer ONS, maandelijkse instroom mogelijk
- Sturen op uren, hoe doen we dat slim
- Berichtenverkeer
• E-learning diverse ONS modules
• Managementinformatie uit Nedap ONS, binnen 1 dag al een veelvoud aan handige overzichten
beschikbaar met onze Quattri Startset Managementinformatie,
ook zorginhoudelijk!
• Doorgewinterde financials in zorg
Optimalisatie
• Of…. gewoon vrijblijvend een kop koffie
processen &
inrichting
en een second opinion rondom UW vraag!
Wij helpen u echt verder….
en spreken de taal van de zorg.
Op onze site www.quattri.nl treft
u meer informatie. Meer dan 300
zorgorganisaties die ons het
vertrouwen gaven voor diverse
opdrachten gingen u reeds voor.

Trainingen,
incl. e-learning. OMAHA

implementaties

Tijdelijke
vervanging of
remote ONS
beheer

Managementinformatie

