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Samen naar een hoger plan

Beste Erik,

Met goede informatievoorziening en planning de zorg naar een hoger 
plan tillen. Dit is het doel van de Accordis Zorgmonitor en u staat op het 
punt dit voor uw organisatie te realiseren.

Tijdens onze voorgesprekken hebben we gekeken wat de beste manier 
is om de Accordis Zorgmonitor in uw organisatie te implementeren.  
We hebben gekeken naar uw datastromen en processen. Op basis van 
deze analyse hebben voor Dialogica Zorg een pakket samengesteld.  
Op de volgende pagina's leest u hiervan de specificatie.

De Accordis Zorgmonitor is flexibel. U kunt elk moment nieuwe 
gebruikers aan- en afmelden. De maandkosten bewegen mee. De 
flexibiliteit ziet u ook in de snelheid van de implementatie. Als u deze 
offerte accordeert, werken uw mensen binnen een maand met de 
Accordis Zorgmonitor.

Heeft u vragen over deze offerte? Aarzel dan niet contact met mij op 
te nemen. Wilt u de implementatie in gang zetten? Ondertekenen 
van deze offerte doet u online. Klik op Online ondertekenen in de mail 
waarmee u deze offerte heeft ontvangen. 

Met vriendelijke groet,
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Maandabonnement gebruikers

Hier komt een korte uitleg van dit onderdeel. Deze uitleg hoeft niet heel uitgebreid, omdat we in deze offerte 
er vanuit gaan dat de lezer in een eerder stadium van de customer journey al geleerd heeft wat dit onderdeel 
inhoudt. 

Analyser-gebruikers
• Gebruikers krijgen alle mogelijkheden voor analyse, maar niet om zelf rapportages te bouwen of aan 

te passen.
• Hier komt nog een kenmerk van de analyser-gebruiker.

Professional-gebruikers
• Gebruikers krijgen alle mogelijkheden voor analyse en kunnen zelf dashboards en rapportages 

bouwen en aanpassen
• Hier komt nog een kenmerk van de professional-gebruiker.

Aantallen en prijs
• U start met 63 analyser-gebruikers en 5 professional-gebruikers.
• Voor de analyser-gebruikers werken we met staffels.
• De prijzen in de specificatie hieronder zijn maandprijzen.

Analyser-gebruiker | staffel 1 gebruiker 1 stuks x =

Analyser-gebruiker | staffel 2-5 gebruikers 4 stuks x =

Analyser-gebruiker | staffel 6-10 gebruikers 5 stuks x =

Analyser-gebruiker | staffel 11-20 gebruikers 10 stuks x =

Analyser-gebruiker | staffel 21-50 gebruikers 30 stuks x =

Analyser-gebruiker | staffel >51 gebruikers 13 stuks x =

Professional-toeslag 5 stuks x =

Totaal

SPECIFICATIE ONDERDELEN
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Maandabonnement light users

Hier komt een korte uitleg van dit onderdeel. Deze uitleg hoeft niet heel uitgebreid, omdat we in deze offerte 
er vanuit gaan dat de lezer in een eerder stadium van de customer journey al geleerd heeft wat dit onderdeel 
inhoudt. 

Kenmerken
• Gebruikers krijgen maximaal 2 uur gebruik per light user per maand.
• Bij meer gebruik wordt achteraf een extra light user in rekening gebracht
• Nog een kenmerk.

Aantallen en prijs
• U start met 118 light users.
• Voor de light users werken we met bundels.
• De prijzen in de specificatie hieronder zijn maandprijzen.

Light user-bundel voor 0-40 gebruikers 1 x =

Light user-bundel voor 41-80 gebruikers 1 x =

Light user-bundel voor 81-100 gebruikers 1 x =

Light user-bundel voor >100 gebruikers 1 x =

Totaal

SPECIFICATIE ONDERDELEN
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Maandabonnement koppelingen

Hier komt een korte uitleg van dit onderdeel. Deze uitleg hoeft niet heel uitgebreid, omdat we in deze offerte 
er vanuit gaan dat de lezer in een eerder stadium van de customer journey al geleerd heeft wat dit onderdeel 
inhoudt. 

Kenmerken
• Hier komt een kenmerk.
• Hier komt nog een kenmerk.
• En ga zo maar door met de kenmerken.

Prijs
• Hieronder leest u welke koppelingen we voor u  gaan onderhouden.
• De prijzen in de specificatie zijn maandprijzen.

Koppeling Afas 1 x =

Koppeling SDB 1 x

Koppeling Bomas 1 x

Totaal

SPECIFICATIE ONDERDELEN
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Eenmalige werkzaamheden algemeen

Hier komt een korte uitleg van dit onderdeel. Deze uitleg hoeft niet heel uitgebreid, omdat we in deze offerte 
er vanuit gaan dat de lezer in een eerder stadium van de customer journey al geleerd heeft wat dit onderdeel 
inhoudt. 

Werkwijze
Necturia cus aut ut accum ame non es etur reicatiis dolorehent as dolorru ptissitet aut perumque coremol 
orioremquo berfersperem qui nonet ommolum imet lam dolore corestrum et aut perite re verferum 
quiduntia quam que voluptae. Ecupta quidunte ipis dios estis aborpor rovidemquis aut qui tem et quias eum 
quodia aut verum quam similibus.

Andere info
Gia siminia con prem idus et quodiatis et assinveniate volupti untende ereperae assent, con eic tenem 
ulpa quibus sincil et volutas as quatur aliquuntiae venimaiore corro ide odictot atusda est, unto omnis aut 
volestios et quos et facid quas volorem quis si tenimus vere venimil ex et ente expliatusa dici doluptam 
facero mil idebis aut asperem consecus adi odiaest accullorent.

Prijs
De totaalprijs hieronder is een eenmalige prijs.

Totaal

SPECIFICATIE ONDERDELEN
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Eenmalige werkzaamheden koppelingen

Hier komt een korte uitleg van dit onderdeel. Deze uitleg hoeft niet heel uitgebreid, omdat we in deze offerte 
er vanuit gaan dat de lezer in een eerder stadium van de customer journey al geleerd heeft wat dit onderdeel 
inhoudt. 

Werkwijze
Necturia cus aut ut accum ame non es etur reicatiis dolorehent as dolorru ptissitet aut perumque coremol 
orioremquo berfersperem qui nonet ommolum imet lam dolore corestrum et aut perite re verferum 
quiduntia quam que voluptae. Ecupta quidunte ipis dios estis aborpor rovidemquis aut qui tem et quias eum 
quodia aut verum quam similibus.

Andere info
Gia siminia con prem idus et quodiatis et assinveniate volupti untende ereperae assent, con eic tenem 
ulpa quibus sincil et volutas as quatur aliquuntiae venimaiore corro ide odictot atusda est, unto omnis aut 
volestios et quos et facid quas volorem quis si tenimus vere venimil ex et ente expliatusa dici doluptam 
facero mil idebis aut asperem consecus adi odiaest accullorent.

Prijs
De totaalprijs hieronder is een eenmalige prijs.

Totaal  € 3750,00

SPECIFICATIE ONDERDELEN
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Aanvullende begeleiding OPTIONEEL

Hier komt een korte uitleg van dit onderdeel. Deze uitleg hoeft niet heel uitgebreid, omdat we in deze offerte 
er vanuit gaan dat de lezer in een eerder stadium van de customer journey al geleerd heeft wat dit onderdeel 
inhoudt. 

Kopje
Necturia cus aut ut accum ame non es etur reicatiis dolorehent as dolorru ptissitet aut perumque coremol 
orioremquo berfersperem qui nonet ommolum imet lam dolore corestrum et aut perite re verferum 
quiduntia quam que voluptae. Ecupta quidunte ipis dios estis aborpor rovidemquis aut qui tem et quias eum 
quodia aut verum quam similibus.

Nog een kopje
Gia siminia con prem idus et quodiatis et assinveniate volupti untende ereperae assent, con eic tenem 
ulpa quibus sincil et volutas as quatur aliquuntiae venimaiore corro ide odictot atusda est, unto omnis aut 
volestios et quos et facid quas volorem quis si tenimus vere venimil ex et ente expliatusa dici doluptam 
facero mil idebis aut asperem consecus adi odiaest accullorent.

Prijs
• Hieronder leest u specificatie van de werkzaamheden.
• De prijzen zijn eenmalige prijzen.
• Begrote prijzen zijn een inschatting. Het werkelijk gemaakte uren wordt in rekening gebracht.
• Van werkzaamheden op nacalculatie is het niet  mogelijk vooraf een inschatting te maken. Het 

werkelijk gemaakte uren wordt in rekening gebracht.

Totaal

SPECIFICATIE ONDERDELEN
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De Accordis Zorgmonitor voor Dialogica Zorg B.V.

Akkoord,
Accordis B.V., Dré Thewessen

Akkoord,

Dialogica Zorg B.V., Erik Jenkelstede

Onderdelen Prijs per maand Prijs eenmalig

Maandabonnement gebruikers

Maandabonnement light users

Maandabonnement koppelingen

Eenmalige werkzaamheden algemeen

Eenmalige werkzaamheden koppelingen

Aanvullende begeleiding OPTIONEEL

Samen naar een hoger plan
Wilt u met goede informatievoorziening en planning de zorg naar een hoger plan tillen? Ga dan gebruikmaken van 
de  Accordis Zorgmonitor. Accorderen van deze offerte doet u online. Klik op Online ondertekenen in de mail waarmee 
u deze offerte heeft ontvangen. Daar vinkt u ook aan welke optionele onderdelen u afneemt. Bij het ondertekenen 
verklaart u ook akkoord te gaan met:
• Algemene voorwaarden Accordis. Deze vindt u: ...
• Juridische termen van de raamovereenkomst. Deze vindt u: ...
• SLA Zorgmonitor. Deze vindt u: ... 
• Verwerkersovereenkomst. Deze vindt u: ...

Alle prijzen in deze offerte zijn in euro's en exclusief btw.  
Prijzen worden elk jaar aangepast. Bekijk de actuele prijslijst op: ...

OVERIZCHT EN ACCORDEREN
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Personeelsinzet
Geeft een gedetailleerde 
analyse van de ureninzet (incl. 
productiviteit en verzuim) in uw 
organisatie

Verzuim
Inzicht in de ontwikkeling van het 
verzuim in de organisatie.

Zorglevering
Zorgt voor een gedetailleerd beeld 
van en controle op het proces van 
zorgcontractering, levering en de 
declaratie van zorg.

Zorgkwaliteit
Geeft inzicht in de inhoud, 
kwaliteit en voortgang van de 
geleverde zorg en de kwaliteit 
van de dossiervoering en 
verantwoording.

Zorgvraag
Brengt de ontwikkeling in aard en 
omvang van de zorgvraag in uw 
organisatie duidelijk in beeld.

Winst en verlies
Ontwikkeling en analyse 
van winstgevendheid van de 
organisatie.

De Accordis Zorgmonitor
Samen naar een hoger plan

Gia siminia con prem idus et quodiatis et assinveniate volupti untende ereperae assent, 
con eic tenem ulpa quibus sincil et volutas as quatur aliquuntiae venimaiore corro ide 
odictot atusda est, unto omnis aut volestios et quos et facid quas volorem quis si tenimus 
vere venimil ex et ente expliatusa dici doluptam facero mil idebis aut asperem consecus 
adi odiaest accullorent.

TOT SLOT
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Flexibel, hoge servicegraad 
en altijd up-to-date

WAAROM ZORGMONITOR

Direct starten met meer dan 100 
dashboards

Team-dashboards: 
stuurinformatie in hele 
organisatie afgestemd op 
behoefte gebruikers

Volledige flexibiliteit: alle 
dashboards zijn zelf aanpasbaar

Altijd bij met de laatste 
ontwikkelingen in Nedap Ons

Standaard koppelingen met 
de meest gangbare HR en 
Financiële systemen

Vrij in en uitstappen

Servicedesk Elke twee maanden nieuwe 
functionaliteiten


