Adcase, businesspartner van Nedap
Als businesspartner van Nedap ondersteunen we jou

Neem
vrijblijvend
contact op!

bij de totale implementatie & het applicatiebeheer
van jouw software applicatie.

0541 - 723 975
info@adcase.nl

Wij ondersteunen onder andere bij: implementatie &
applicatiebeheer, training van medewerkers in alle
Nedap applicaties, het opzetten van jouw facturatie
& declaratie en al jouw vragen d.m.v. onze helpdesk.

(Functioneel)
applicatiebeheer

Een passende inrichting van
jouw software systeem

Wij bieden structurele ondersteuning
bij de optimalisatie van Ons®,

Wij bieden ondersteuning bij de implementatie van

voor zowel de korte als lange

Ons®, waarbij we de wensen en behoeften van jouw

termijn. We lossen (complexe)

organisatie in kaart brengen en dit doorvoeren in

vraagstukken op en maken de

Ons®. Maak je al gebruik van een ECD? Dan helpen

vertaling van jullie werkproces naar

we ook graag bij de migratie van je huidige ECD naar

de functionaliteiten in Ons®, zodat

Ons® en het aanpassen van het werkproces, zodat

deze passen bij de bedrijfsvoering

deze passend is bij de functionaliteiten van Ons®.

van jouw organisatie. Zo zijn wij een
verlengde van jouw organisatie!

Helpdesk
De Adcase helpdesk ondersteunt je tijdens én na de
implementatie van Ons®. Wij vangen al jouw applicatieen gebruikersvragen op, hebben korte lijntjes en lossen
uitdagingen in de applicatie direct op, zodat de focus van
jouw medewerkers blijft liggen op het primaire proces.

Maaike
Ons® applicatie
expert

“ Wist je dat wij ook een Ons®
Optimalisatiescan aanbieden? We
doen hierbij een Quickscan, waarvan
jij een praktisch rapport ontvangt met

bevindingen en/of verbetervoorstellen! “

Neem
vrijblijvend
contact op!

Neem eens

Digitaal berichtenverkeer uitbesteden?
Wij kunnen jouw declaraties en
het digitaal berichtenverkeer

een kijkje op
onze website
& volg ons op

Overige
diensten

LinkedIn!

uit handen nemen binnen

Benieuwd wat wij nog

alle financieringsstromen. Wij

meer voor jouw organisatie

nemen de administratieve

kunnen betekenen?

verplichtingen over en zorgen

Bekijk onderstaand ons

voor continuïteit en correctheid

totaalpakket aan diensten!

van jouw cliëntgegevens.

Interim management,
coaching & organisatieadvies
Beleid &
kwaliteit

Zorgadministratie
& -facturatie
Implementatie &
applicatiebeheer
Nedap Ons®

Helpdesk
Nedap Ons®

Stuurinformatie
& dashboarding

0541 - 723 975
info@adcase.nl

Accountancy

