CareView
Een flexibel ECD

Binnen de zorg hebben cliënt, zorgverlener en
zorgorganisatie ieder hun eigen belangen, maar
allemaal één gezamenlijk doel: optimale zorg.
De zorgorganisatie bevordert onder meer kwaliteit,
transparantie, kostenreductie en
efficiencyverbetering. De zorgverlener bekommert
zich om ‘zorgen’ in plaats van bijvoorbeeld
administreren, want het draait om de cliënt.

CareView is een webbased ECD (Elektronisch
Cliënten Dossier) met procesondersteuning voor
onder andere het zorgdossier, elektronisch
berichten- verkeer en productieregistratie. Alle
informatie van de cliënt is met CareView snel en
eenvoudig toegankelijk, ook via tablet.
Hierdoor kunt u meer tijd besteden aan de cliënt, in
plaats van aan de zorgadministratie.

CareView - Een flexibel ECD

Transparante organisatie
CareView zorgt voor integrale procesondersteuning en optimaliseert de
samenwerking tussen zorgverlener,
administratie en cliënt.

die optimale zorg aan de cliënt levert
met een minimum aan registratieve
handelingen.

CareView bestaat uit verschillende
modules. Het overzicht van medewerkers die zorg dragen voor de cliënt
kunt u via de module ‘Teams’ op
eenvoudige wijze bekijken. In de
module ‘Workflow’ kan de organisatie
bepalen wanneer een teamlid een
berichtje moet ontvangen,
bijvoorbeeld wanneer een plan moet
worden geëvalueerd of wanneer er
een VBM maatregel of incident
melding is gedaan.

Volledig en integraal systeem
CareView is een compleet systeem,
dat zowel intra- als extramurale zorg
ondersteunt. CareView biedt de
zorgaanbieder een groeipad naar de
toekomst; het geeft u de mogelijkheid stapsgewijs naar een
geïntegreerd zorginformatiesysteem
te groeien. De totaaloplossing is
ontwikkeld op het SAP Business
All-in-One platform; deze oplossing is
door Simac Healthcare samen met
vooraanstaande zorgaanbieders
zorgspecifiek gemaakt.

Direct een bericht naar een collega
sturen over gevoelige informatie
hoeft niet meer via de (onbeveiligde)
mail maar kan via de Berichtenmodule binnen het ECD – als dit al
niet via een chatberichtje op een
rapportage gebeurt. Het resultaat?
Een transparante organisatie, met
heldere eenduidige processen,

Integratie
Met CareView integreert u alle
administratieve taken en de
registratie van zorgverlening,
desgewenst ook de planning van
personeel, onderhoud van installaties
en gebouwen en de inkoop. Een niet
onbelangrijk item is het genereren
van adequate management-
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informatie door Qlik Sense. CareView
is geschikt voor alle (WLZ-)instellingen zoals verpleeghuizen,
verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg. Daarnaast is integratie mogelijk
met een ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).
Altijd toegankelijk
en gebruiksvriendelijk
CareView is een webapplicatie,
waardoor geautoriseerde gebruikers
altijd en overal toegang hebben tot
de informatie. Zorgverleners zijn geen
IT-ers. Daarom hebben we bij het
bouwen veel aandacht besteed aan
gebruiksvriendelijkheid. U werkt in
een overzichtelijk en intuïtief scherm.
CareView zorgt ervoor dat de echte
zorg weer voorrang krijgt.

Cliëntportaal
Naast een inlog voor de medewerkers
beschikt CareView ook over een
inlogmogelijkheid voor de cliënt
(vertegenwoordiger). Hier kan onder
meer direct met de zorgmedewerkers
worden gecommuniceerd en kan de
cliënt(vertegenwoordiger) niet alleen
het zorgdossier inzien, maar zelfs
meeschrijven aan het dossier. Met
het cliëntportaal wordt een belangrijke stap gezet naar een actieve rol
van de cliënt in de uitvoering van
diens zorg.

van SAP NetWeaver Java en Portal
technologie. Deze technologieën
staan garant voor het hoogste niveau
van beveiliging en data-consistentie.
Daarmee voldoet de software aan
geldende normeringen zoals bijvoorbeeld de Groene Vinken. Simac
Healthcare biedt diverse implementatie-scenario’s: gehost in één van
onze ISO-27001 gecertificeerde Simac
datacenters, of in een private cloud.
Afhankelijk van uw eisen en wensen,
wordt voldaan aan eisen ten aanzien
van beveiliging en beschikbaarheid.

Mobile devices
De behoefte aan real-time informatie
is algemeen. Het ECD voorziet hierin
op een aantal manieren. Met CareView kan, op basis van rol en autorisatie, op ieder gewenst moment en
plaats, de beschikbare informatie
worden ingezien of ingevoerd.

Kwantitatieve procesondersteuning
CareView biedt een zeer solide basis
ter ondersteuning van productieregistratie, planning en roostering,
facturatie en declaratie. Met de
AW319-, JW-303 en WMO-303
berichten blijven uw geldstromen
onder controle. Daarnaast is er ook
ondersteuning voor andere stromen
op basis van DBC (Geriatrische
Revalidatiezorg) en PGB.

CareView is geschikt voor meerdere
devices, zoals Apple iPad of een
Windows tablet. De databasestructuur is zodanig ontwikkeld, dat
mutaties (data en structuur) direct
binnen het gehele systeem
beschikbaar zijn voor alle
geautoriseerde gebruikers.
Beveiliging CareView ECD
CareView ECD is gebouwd op basis

Bij gebruik van SAP ERP, zijn koppelingen met financiële administratie,
human resource management,
salarisadministratie, facilitair management, cliëntplanning en roosterplanning eenvoudig te integreren.
Overigens biedt CareView ook voor
gebruikers van andere ERP-systemen

alle mogelijkheden voor integratie
van zorgprocessen. De applicaties
zijn gemakkelijk te koppelen aan
andere systemen.
Plan
Het geïntegreerde Plan biedt u als
organisatie alle flexibiliteit die
gewenst is om optimale aansluiting
tussen proces en informatiesysteem
te bereiken. U bent zelf in staat om
op laagdrempelige wijze uw eigen,
specifieke zorgmethodiek te implementeren in CareView. Hierbij kunt u
denken aan onder meer:
Zorgleefplan, SIS, Omaha, SAMPC of
de Schalock en Verdugo methodiek.
Een combinatie van aanpakken is ook
mogelijk, zeker omdat het systeem
het mogelijk maakt om op individueel
cliëntniveau tijdsgebonden, specifieke plannen te activeren met bijbehorende (verplichte) registraties.
Cliënt- en medewerker agenda
Het invullen van de beschikbare
zorgtijd vanuit de cliëntvraag en deze
vertalen naar specifieke zorgmomenten gebeurt met de cliëntagenda.
Dit is een gebruiksvriendelijke
planningsmodule waarmee u voor de
verschillende disciplines en afdelingen de, met de cliënt gemaakte,
zorgafspraken concretiseert.

Simac Healthcare

3

De cliënt-, medewerker- en
afdelingsagenda’s stellen u in staat
om vanuit verschillende
perspectieven en aggregatieniveaus
de capaciteitsbehoefte van uw
organisatie te bepalen en controle te
houden over de uitvoering.
Rol-gestuurd
Om de beschikbare zorgtijd maximaal
aan zorg te kunnen besteden,
voorziet het systeem in een slimme
presentatie van gegevens, gebaseerd
op rol/autorisatie in het zorgproces.
De gebruiker ziet alleen die
informatie die op dat moment van
toepassing is. Indien een gebruiker
meer rollen heeft, worden de
getoonde informatievelden daarop
automatisch aangepast.

Dit is eenvoudig in te stellen vanuit
het applicatiebeheer, waardoor uw
organisatie zelf het beheer kan doen.
User interface CareView ECD
Nauw samenhangend met de
rolsturing, is gekozen voor een
moderne, intuïtieve navigatie. Door
gebruik van iconen en door rol
gestuurde menu’s, ervaren
gebruikers het werken met CareView
als zeer gemakkelijk en prettig. De
software zorgt ervoor dat klikken en
navigeren tot een minimum wordt
beperkt. De tekstvelden worden
automatisch aangeboden als de
workflow hierom vraagt. U kunt de
lay-out en plaats op het scherm op
eenvoudige wijze vanuit het
applicatiebeheer aanpassen.

De voordelen van CareView ECD

Meer informatie?
Simac Healthcare
De Run 1101
5503 LB Veldhoven

Processen herkenbaar ingericht voor de WLZ, WMO en Kind- en
Jeugdzorg
Krachtige en flexibele workflow mogelijkheden, in te richten door
eigen applicatiebeheerder
Gebruikersvriendelijk en intuïtief, waardoor weinig
gebruikersondersteuning nodig is
Minder beheerkosten door ontlasting technisch- en functioneel
systeembeheer
Korte implementatietijd
Modulaire opzet
Simac zorgt voor complete ondersteuning, instructie en
opleidingsmateriaal en indien gewenst e-Learning omgeving
Continuïteit en sterke beveiliging doordat CareView is gebaseerd op
standaard SAP programmatuur
Open voor uitbreiding met CRM, e-business en supply chain
Diverse contractvormen mogelijk: fixed price en vast bedrag per
gebruiker, per maand met ASP
Bewezen oplossing met diverse referenties

+31 (0)40 258 28 15
simac.healthcare@simac.nl
www.simac.com/healthcare
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