
Inleiding 
Vanuit het Eerstelijns ServicePunt informeren we 
jou als praktijkhouder of praktijkmanager over 
het Praktisch PraktijkManagement Dashboard; 
een overzichtelijke online omgeving waar je als 
praktijkmanager en/of praktijkhouder alle niet-
medische onderdelen en informatie van de 
praktijk direct tot je beschikking hebt. 

Dit PraktijkManagement Dashboard is opgebouwd 
uit een 5-tal onderdelen, die overeenkomen met 
de onderdelen van de bedrijfsvoering van de 
dagelijkse praktijk en een forum, abonnee en 
algemene functionaliteit. Uiteraard ben je niet 
verplicht om direct alles af te nemen. 

Waarom? 
Wat ons opvalt is dat er veel tijd verloren gaat 
door het zoeken naar documenten, het niet 
beschikbaar hebben van documenten op de 
werkplek waar de medewerker op een zeker 
moment aan werkt. Het niet hebben van 
bijvoorbeeld Microsoft Word op een werkplek. 
Het ‘samenwerken’ met digitale middelen is 
veelal nog niet in gebruik en wordt door ons 
PraktijkManagement Dashboard juist heel 
praktisch en makkelijk toepasbaar. 

Het PraktijkManagement Dashboard geeft rust, 
inzicht en overzicht. Realtime, en vanaf ieder 
device benaderbaar. Je kunt live beeldbellen, 
binnen je team, maar ook daarbuiten. Chatten en 
samen tegelijk aan documenten werken. 
Laagdrempelig en praktisch toepasbaar. 

 

 

Altijd online kunnen samenwerken, simpel, makkelijk en 
snel. Waar je ook bent. 

 

 

 

 

 

Met een opgeruimd gevoel de praktijkorganisatie 
borgen. 
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Inloggen, veiligheid en responsiveness 

 

 

 

 

Tarieven 
 

 

  

Het PraktijkManagement Dashboard is een online 
omgeving gericht op samenwerken en kennisdeling. 
Deze omgeving is benaderbaar via elke pc, tablet 
of mobiele telefoon met internetverbinding. 

De inlog is, afhankelijk van welke functionaliteiten 
je aan laat zetten, beveiligd met twee factor 
authenticatie (2FA), wat inhoudt dat naast het 
invoeren van een wachtwoord, nog een tweede 
verificatie nodig is (bijvoorbeeld een code per sms 
of een vingerafdruk).  

Voor bepaalde onderdelen in de verschillende 
programma’s is er soms nog een extra beveiliging 
van toepassing.  

 
 

De tarieven zijn afhankelijk van welke 
programma’s je ‘aan’ laat zetten, en welke 
onderdelen je binnen die programma’s vervolgens 
wil afnemen en hoeveel mensen een inlog nodig 
hebben. 

Deze tarieven dekken onze support, het delen van 
tips en tricks alsmede de beveiliging en het 
bijhouden van de applicatie. 

Vraag gerust meer informatie aan. De toepassingen 
zijn legio en onze flexibiliteit is groot. 

We denken graag met je mee zodat je het 
maximale uit de toepassing haalt en zo snel 
mogelijk het overzicht in de praktijk brengt en 
daar plezier van hebt. Zo hebben zorgverleners 
uiteindelijk meer tijd voor de patiënt. Omdat 
minimale tijd aan randzaken besteed hoeft te 
worden omdat dat gewoonweg efficiënt(er) kan. 

 

 

 
 

 

 



 
De programma’s in ons PraktijkManagement Dashboard 

 

 Basis programma 
Samenwerking en kennisdeling zijn de 
basisgedachten van het PraktijkManagement 
Dashboard. Daarom hebben alle gebruikers 
automatisch toegang tot ons Basisprogramma, een 
gemeenschappelijke digitale werkruimte, tevens 
kenniscentrum met diverse tools die efficiënte 
samenwerking faciliteren. Chatten, documenten 
delen en beeldbellen zijn direct beschikbaar. 

Abonnee programma 
Voor onze abonneepraktijken is er een aanvullend 
programma beschikbaar: 

• Toegang tot vele (te personaliseren) 
voorbeelddocumenten op het gebied van ICT, 
facilitair, personeel, financieel en kwaliteit; 

• Toegang tot (live)streams van kennissessies; 
• Stel vragen op het gebied van bedrijfsvoering 

aan medewerkers van Eerstelijns ServicePunt; 
• Vraag feedback op bepaalde documenten.  

 

 

 

 ICT / Compliance programma 
Op zoek naar ondersteuning bij het privacy 
vriendelijk en AVG-compliant werken in de 
dagelijkse praktijk? En hoe de AVG wetgeving 
praktisch toe te passen en te implementeren? 
Binnen het programma ICT / Compliance is dit 
opgenomen en noemen we dit onderdeel het 
PrivacyManagement Dashboard. We bieden hierbij 
Support en Training bij AVG in de Praktijk (STAP)  
Voor meer informatie neem een kijkje op 
https://st-ap.nl. 

Kwaliteit programma 
Ben je aan de slag met Kwaliteitsmanagement in de 
praktijk? Of wil je hier een start mee maken? Dan 
biedt dit programma handvatten om een flinke 
kwaliteitsslag te maken via het 
KwaliteitManagementDashboard met daarin: 

• Voorbeeldprotocollen; 
• Voorbeeld werkbeschrijvingen; 
• Jaarplanners, VIM en PIM meldingen; 
• Heb je een ander 

kwaliteitsmanagementsysteem? Dan kan 
je hier de inlog laten plaatsen. 

 

 

 



 

 

 Personeel programma 
Alle personeelsprocessen en de salarisadministratie 
in één systeem? Het is mogelijk met het programma 
Personeel. Voorbeeld documenten, beveiligde 
dossiers, de salarisadministratie en natuurlijk 
allerlei formulieren direct te gebruiken bij 
instroom, doorstroom en uitstroom. Ook bieden we 
je hierin de mogelijkheden gedrag- en 
persoonlijkheidstesten, 360 feedback en VOG’s aan 
te vragen voor je team. 

Facilitair programma 
Heb je behoefte aan overzicht van alle contracten, 
looptijden, opzegtermijnen? Contactpersonen van 
leveranciers? Een handige wachtwoordmanager en 
natuurlijk inkoopvoordelen.  

 

 

 

 

Financieel programma 
Het financiële programma omvat het gehele 
financiële proces binnen de praktijk, van 
contractanalyse, declareren, verwerken van 
retourinformatie, boekhouden tot en met het 
opmaken van de jaarrekening. De gehele financiële 
administratie op 1 plek. 

Samengevat 
Het ideale dashboard om te gebruiken voor de niet-
medische zaken met je team. Wij bieden 
ondersteuning, inrichting, voorbeelden en sjablonen 
en afhankelijk van welke dienstverlening je bij ons 
afneemt werken we in het dashboard samen. Lekker 
makkelijk: onder het motto ‘Niet mailen maar 
delen’. Zo heb je altijd je dossier compleet. En gaat 
een medewerker uit dienst? Geen probleem: de 
historie blijft beschikbaar en zo hoef je je dus ook 
geen zorgen te maken over de overdracht. 

Je hebt nog maar 1 dashboard nodig voor al je 
bedrijfsprocessen. Makkelijker en overzichtelijker 
kan het niet. 

 

 

 

  



Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het PraktijkManagement Dashboard 
ontwikkeld door het Eerstelijns ServicePunt? Neem dan beslist contact met ons op. 

We denken graag mee en kunnen je op die manier geheel vrijblijvend adviseren en 
aangeven welke kosten en besparingen mogelijk zijn. 

Want besparingen zijn er natuurlijk ook. Door vele bedrijfsondersteunende processen bij 
elkaar te brengen heb je als praktijk bepaalde andere diensten niet meer nodig of we 
kunnen het simpelweg goedkoper aanbieden omdat wij reële tarieven rekenen en zeer 
efficiënt werken. 

Meer weten over 1 of meerdere van onze programma’s in het PraktijkManagement 
Dashboard? 

 

Bel of mail ons beslist! 

 

040-3041517 |info@eerstelijnsservicepunt.nl 

 

 

 

Meer weten? 
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