RooTS To Share
Heb je behoefte aan een implementatiepartner die niet
alleen de applicaties uit de Ons® suite voor je
implementeert, maar die ook adviseert en ondersteunt bij
het inrichten van het zorgproces? Dan is RooTS de partner
die je zoekt! Doordat we gegroeid zijn vanuit de praktijk,
hebben wij naast kennis van de software ook kennis van het
gehele zorgproces. Op basis van onze ervaring leveren wij
maatwerk, zodat de implementatie volledig afgestemd is op
jouw organisatie. Het uitgangspunt hierin is het
administratieve proces zo simpel en efficiënt mogelijk in te
richten. Praktisch en doelgericht zijn hierbij key-words!

“Wij hebben dankzij de succesvolle opleiding van RooTS
applicatiebeheer kennis in huis. Dit werkt snel en praktisch!”
Lucien Piket, Business controller, Care+

Wij van RooTS willen graag onze kennis over zorgprocessen
met jou delen. Zodat jij en/of de professionals binnen jouw
organisatie toekomen aan het leveren van kwalitatief goede
zorg. Ons enthousiaste team staat dagelijks voor je klaar!

Waar we goed in zijn?
•
•
•

•

Implementatietrainingen van Ons®
Procesoptimalisatie binnen de Zorg
Business Intelligence inzetten voor datagericht
sturen en het generen van management informatie
middels Dé Zorgmonitor
Cliënten- en Zorgadministratie op locatie of afstand

“De consultants bij RooTS zijn toegankelijk bij vragen, kunnen
snel schakelen en hebben een prettige benadering.”
Trudekke Navarro, Mede-eigenaar, MENT GGZ

✓ Kom je handjes te kort voor het wegwerken van
zorgadministratie of zoek je een adviseur voor het
optimaliseren van je processen? RooTS denkt mee!
Wij vliegen RooTS’ers graag in voor vaste of tijdelijke
ondersteuning op locatie en/of afstand.
✓ Word je ook zo moe van een telefonische wachtrij of een
ticketsysteem? RooTS biedt meer! RooTS’ers staan
graag persoonlijk voor jou klaar. Door een vast
aanspreekpunt en direct contact leveren wij snelle
service met oplossingen.
✓ Privacybescherming, AVG-wetgeving, een Datalek….
veel gehoord, maar wat betekent het nou precies voor
mijn organisatie? RooTS heeft kennis! Wij RooTS’ers
komen graag bij je langs om je hierin te adviseren en
ondersteunen. Kennisdelen dat doen we graag.
✓ Op zoek naar een manier om meer uit de data van jouw
organisatie te halen? RooTS lost het op! Door het
implementeren van dé Business Intelligence voor Ons®
oplossing wordt het mogelijk om waardevolle
management informatie te genereren. Zo worden jouw
stuurcijfers inzichtelijk en geeft het je alle waardevolle
management informatie in een oogopslag.

“RooTS fungeert voor mij als sparringpartner. Ze hebben
kennis van Ons® en diverse wet- en regelgeving.”
Jan Tackenkamp, Zorgboer, D’n Aoverstep

Wat we voor jou kunnen betekenen?
Bekijk het op onze website: www.rootstoshare.nl
of neem op werkdagen contact met ons op via:
 0481-727070  info@rootstoshare.nl
Liever gelijk een afspraak maken? Bel/mail met Kirsten!
 06-30583793  kvanzoolingen@rootstoshare.nl
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