Historie

Sinds 1980, het prille begin van de automatisering, ontwerpt Wouter Dral van Bedrijfsautomatisering Holland,
met zijn team, applicaties voor de gezondheidszorg.
Voor uiteenlopende disciplines is programmatuur
ontwikkeld om de processen van praktijkhouders goed
te kunnen vertalen naar zo eenvoudig mogelijke
computerprogramma’s.
Meermaals zijn zij daarvoor onderscheiden.
Als lid van meerdere ISO/NEN normcommissies zijn zij
steeds actief betrokken bij het opstellen van normen
voorpraktijkhouders. De basis van praktijkmanagement
wordt vanaf de bron direct in i-Clinic verwerkt.

Multi-disciplinair

Het maakt niet uit wat voor discipline er in uw praktijk
wordt uitgevoerd. In i-Clinic worden patienten bij
homeopathen, fysiotherapeuten, acupuncturisten,
chiropractoren, shiatsutherapeuten, thermografen
kruidengeneeskundigen, etc. feilloos geadministreerd.
i-Clinic kan bij het portaal van de verzekeraars, via
VECOZO, declareren. Dat maakt het gebruik onafhankelijk van uw discipline.
Alle richtlijnen van brancheorganisaties worden hierbij
gevolgd.

Patienten centraal

Praktijkmanagement
valt en staat met het
hebben van een juist
gevuld patientenbestand. Naast de nawgegevens worden hier
zaken vastgelegd als
telefoonnummers, BSN
nummers, tot en met
een pasfoto voor de herkenning, voorafgaand aan de
behandeling. Ook alle informatie om te kunnen
declareren, zoals de verzekeraar en het inschrijfnummer treft u hier ordelijk bijeen. Per patient kan worden
aangegeven of hij/zij mailings, nieuwsbrieven en/of sms
herinneringen voor de afspraken wenst te ontvangen.
Voor het kunnen sturen van brieven aan de huisarts,
tandarts of verzekeraar
wordt ook, per patient,
ingesteld of daar
toestemming voor is
gegeven. Om dwarsdoorsnedes te kunnen
maken, worden de
patienten, in zelf te
definieren, marketing
en beroepsgroepen
gecatagoriseerd.

Verrichtingen

Met slechts vier muisklikken wordt de verrichting
vastgelegd, de factuur of kwitantie geprint of digitaal
verzonden en de hele achterliggende administratie, tot
en met de boekhouding, gedaan. Dat bedoelen wij met
intelligent! Wij hebben al meer dan 30 jaar ervaring in
het maken van praktijkadministraties.
Natuurlijk wordt rekening gehouden met verschillende
bedrijfsstructuren en medewerkersomzet verdelingen.
De kwitanties, rekeningen, machtigingen etc, worden
op chronologische volgorde bewaard om via een breed
scala aan overzichten te worden geproduceerd voor uw
medewerkers, de accountant, de belastingdienst en
uiteraard voor uzelf. De lay-out van alle standaard
meegeleverde overzichten is door u of uw assistente
zelf in te stellen met
de ingebouwde SQL
rapportgenerator. De
meegeleverde voorbeelden kunnen als
uitgangspunt dienen
voor het instellen van
uw eigen huisstijl.
Alleen het toevoegen
van uw logo maakt al
direct een verschil.

Patientendossier

Het patientendossier is multidisciplinair van opzet,
waardoor u kunt kiezen welke van de 15 beschikbare
modules u wenst te gebruiken voor uw dossiers.
In de anamnese
module kunt u, op
de zelf te kiezen
afbeelding, aantekenen waar de klachten
zich bevinden. Door
een regel tekst aan
te klikken wordt de
inhoud overgenomen
in het actuele dossier.
Makkelijker kan niet!
Door het digitaal vastleggen van behandelinformatie
worden analyses naar effectiviteit inzichtelijk.
De zelf te nemen foto’s (tongfoto’s, rontgenfoto’s,
thermografieopnames) completeren uw digitale
dossier en vereenvoudigen de voorbereiding voor een
vervolgconsult. Door in dezelfde branche met gelijke
coderingen te kunnen werken onstaat tevens de
mogelijkheid om, niet herleidbaar naar een patient,
uw praktijk te ‘meten’ .

Agenda’s

Voor alle medewerkers
kan een agenda worden
ingesteld. Er is keuze
uit drie types roosteren twee Outlook stijl
agenda’s. De agenda’s
gebaseerd op het
rooster kunnen sms en
e-mail herinneringen
sturen aan patienten.
Het is aangetoond dat door het sturen van een sms het
aantal DNA’s (did not arrive) terugloopt.
De roosteragenda’s communiceren ook met uw G-mail
account voor als u eens niet op de praktijk bent.
Door het functioneel gebruik van kleuren is in een oogopslag te zien waar
er nog plaats is voor
een patient. Werkt u in
meerdere kamers? Dan
is met de kamerstatus
functie overzichtelijk
te zien welke patient
in welke kamer is en
hoe het met de wachten doorlooptijden is
gesteld.

U kunt uw aantekeningen schrijven en op een later
tijdstip inscannen als u het vervelend vindt om tijdens
het gesprek de computer te bedienen. Ook externe
documenten (ongeacht het format) kunnen aan het
dossier worden toegevoegd.
Zelfs aan een notitiefunctie met inplanbare vervolgacties is gedacht. Uw gegevens worden gecodeerd
opgeslagen en zijn
beveiligd met een
gebruikersnaam en
een wachtwoord.
Tevens bepaalt
de, zelf instelbare,
autorisatie wie
de gegevens mag
inzien.
Hiermee voldoet u
volledig aan de wet!

Correspondentie

Met de correspondentiefuncties van i-Clinic, kunt u
rapporteren aan derden. Of het nu de huisarts, de
verzekeraar of een brief aan de patient zelf moet zijn,
via zelf in te richten sjablonen, maakt u met een paar
klikken een brief of e-mail. Om deze functies te kunnen
gebruiken is geen licentie voor een tekstverwerker of
e-mail programma van derden nodig op uw computer.
i-Clinic kan dit allemaal zelf.
Om op de, in de
medische wereld veel
gebruikte, dichte
enveloppen adressen
te kunnen aanbrengen kan ook van ieder
beschikbaar adres een
etiket worden geprint.

i-Clinic®

de intelligente IT oplossing
voor uw praktijk

Boekhouding

De geintegreerde boekhouding wordt voor het overgrote deel automatisch gevuld vanuit de verrichtingen
administratie. Nadat de inkoopfacturen en de
bankafschriften toevoegd zijn, kan de administratie
zo naar de accountant worden gezonden. De BTW aangifte komt ook ‘kant-en-klaar’ uit i-Clinic.
De besparing welke u bij uw accountant kunt realiseren,
door alles ‘kant-en-klaar’ aan te leveren, kan zomaar de
kosten voor het gebruik van i-Clinic overstijgen!

Statistiek

Doordat de praktijkgegevens digitaal beschikbaar zijn in
i-Clinic, is het produceren van statistische overzichten
eenvoudig. Gegevens over omzet per medewerker of
medewerkers met elkaar vergelijken, patienten lang niet
geweest, patientgemiddelden en aantal behandelingen
benodigd om een klacht te verhelpen, zijn met een paar
klikken standaard voorhanden. Indien de autorisatie dat
toelaat kunnen van deze overzichten, met een klik van
de muis, ook Excel-werkbladen worden gemaakt.
Indien u aangesloten bent bij een beroepsvereniging of
andere centrale organisatie, dan kan i-Clinic de
gevraagde statistieken automatisch voor u produceren
en verzenden.
Is het overzicht van
uw wensen niet
voorhanden?
Maak het, of zelf met
de ingebouwde SQL
rapportgenerator, of
vraag ons het voor u te
maken.
Wij doen het graag
voor u!
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