Verhoogde kwaliteit van werken
Medewerkers hebben altijd en overal de beschikking
over relevante informatie waardoor zij de juiste
beslissingen kunnen nemen en sneller kunnen
handelen. Door het gebruik van Clivos wordt alle
informatie gestructureerd en transparant vastgelegd
waardoor kwalitatief betere dossiers ontstaan.

Sluit naadloos aan op uw organisatie
Clivos wordt altijd op maat aangepast naar uw
wensen zodat het voor 100% aansluit bij uw
organisatie. Ook de vormgeving van de grafische
gebruikers interface van Clivos wordt geheel
aangepast aan uw huisstijl zodat het ook uw bedrijf
uitstraalt.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op.
Op www.clivos.nl vindt u onze actuele
contactgegevens.

www.clivos.nl		

info@clivos.nl

Clivos is een softwareoplossing waarmee u op een
gebruiksvriendelijke manier uw cliënten kunt volgen gedurende
het gehele re-integratie of zorg traject; een elektronisch cliënt
dossier en cliënt volgsysteem.
Hieronder vindt u een overzicht van de meest
belangrijke voordelen van Clivos:

Focus op de primaire taak; Het
verlenen van zorg
Met Clivos maakt u de keuze om registratie
activiteiten te automatiseren. Door de
procesbewaking en de borging van de
termijnplanning deels over (en zelfs uit handen)
te nemen gaat u een positief effect ervaren op de
kwaliteit van uw dienstverlening. Uw medewerkers
kunnen zich nu immers focussen op hun primaire
taak; het verlenen van zorg.

Verbeter de effectiviteit van uw
organisatie
Door de automatische dossieropbouw behoren
administratieve achterstanden tot het verleden.
De gegevens worden in het systeem opgeslagen
en op de juiste momenten weer automatisch
opgeroepen. Dit zorgt ervoor dat u aanzienlijk tijd
bespaart, u hoeft de verschillende formulieren en
documenten die tijdens het zorgtraject ingevuld
en vastgelegd worden alleen nog aan te vullen
met nieuwe informatie.
De eenvoudige en gebruikersvriendelijke
opbouw van het systeem zorgt ervoor dat nieuwe
medewerkers sneller inzetbaar zijn binnen uw
organisatie. De kennisoverdracht met betrekking
tot de registratie van de zorgtrajecten zal minder
gecompliceerd zijn en uw nieuwe collega zal met
een hoger aanvangsniveau van start gaan in de
nieuwe functie.

Forse tijdsbesparing
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Terwijl uw medewerker de benodigde stappen
zet in het zorgtraject wordt het cliëntendossier
automatisch opgebouwd. Er zijn geen extra
handelingen of controles meer nodig.

toegang tot de meest actuele rapportages.

Clivos zorgt voor uniformiteit in 		
werkzaamheden. Een groot voordeel
is dat de overdracht van de dossiers 		
tussen verschillende medewerkers snel,
eenvoudig en probleemloos kan
plaatsvinden zonder dat hierbij belangrijke
informatie verloren gaat.

Alle cliëntendossiers zijn elektronisch toegankelijk.
Er zijn geen beperkingen, alle informatie is vanaf
elke locatie of werkplek snel voor handen.

Clivos voorziet in de behoefte 			
van een centrale informatie voorziening.

Alle formulieren en documenten worden
automatisch gegenereerd. Clivos is zo in te richten

De inzet van het Clivos systeem zal u ook

Alle aankondigingen en veranderingen zijn
direct zichtbaar voor alle medewerkers.
Uw medewerkers beschikken altijd over de
actuele informatie binnen uw organisatie.

dat het bij elk individueel traject ook alleen de juiste
formulieren en documenten aanbiedt. U loopt nooit
meer het risico dat verkeerde formulieren ingevuld
worden of dat er documenten vergeten worden.

op softwarematig gebied een fikse besparing
opleveren. Formulieren worden automatisch
gegenereerd. U bespaard dus onder andere op
Office licenties.

Clivos maakt activiteiten van medewerkers
inzichtelijk, meetbaar en daardoor ook 		
controleerbaar. U heeft meer grip op de
processen en u kunt waar nodig bijsturen.
Uw aansturing is daardoor efficiënter en 		
uw medewerkers worden productiever.

Kostenbesparing en
rendementsverbetering

Actuele en accurate managementinformatie is direct
beschikbaar en is zeer flexibel samen te stellen.
Met de juiste rapportages krijgt u antwoord op al uw
management vragen.

Door de elektronische opslag van informatie
en dossiers, bespaart u op archiefruimten en
papierverbruik. Daarnaast zijn deze dossiers
ook nog eens vanaf elke werkplek toegankelijk
en kunnen dossiers ook nooit meer misplaatst
worden.
Managementinformatie en kerngetallen worden
automatisch gegenereerd. U heeft altijd

Het Clivos systeem hoeft niet geïnstalleerd te
worden. Doordat Clivos webgebaseerd is is het
direct op elk werkstation beschikbaar. Er is geen
extra investering benodigd voor uw werkplekken,
Clivos werkt al op uw huidige systemen.
Hardwarematig gezien voldoet een minimaal
systeem of een ‘thin-client’ al.

