Een complete oplossing voor de gehele berichtenlogistiek
en verantwoording binnen de zorgsector. Dát is Collabris!

De volgende generatie declaratiesoftware
Collabris is de applicatie voor het berichtenverkeer, de declaratielogistiek en de bijbehorende verantwoording. Het systeem
ondersteunt alle berichten (toewijzing, retour en declaratie) waar een zorgaanbieder mee te maken kan krijgen zoals iJw,
iWmo, iWlz, iZvw, FZ, DBC-GGZ, CAK en CBS. Ook de gehele PGB-facturatie kan in het systeem worden ondergebracht.
Het systeem kent een uitgebreide Facturatie-module die geheel aansluit op de Berichten-module. Hierdoor is het mogelijk
om een correcte aansluiting te vinden op de diverse financiële systemen.

De financieringsvormen die wij ondersteunen zijn: iJw, iWmo, iWlz, iZvw, Pgb, FZ, OA, particulier en DBC

Van geleverde zorg naar declaratie: het inkoopcontract
als basis
Niet voor niets noemen wij onze applicatie ‘de volgende
generatie declaratiesoftware’. Naast het gemakkelijk
aan kunnen leveren van declaraties, bevat Collabris een
complete Inkoopcontracten-module waarin afspraken met
uw debiteuren kunnen worden vastgelegd. Deze afspraken
over de zorgproducten, tarieven, budgetten en de business
rules gelden als basis voor uw zorgadministratie die u in deze
inkoopcontracten vastlegt. Na het vastleggen van gemaakte
afspraken in het inkoopcontract maakt Collabris taken aan die u
met een paar muisklikken uitvoert. Vervolgens start het geheel
geautomatiseerde declaratieproces.
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Altijd een korte implementatieperiode
Collabris heeft adviseurs met kennis van zorgadministratieve processen in huis. Hierdoor ondersteunen wij u niet alleen
inhoudelijk op het gebied van software, maar ook met de implementatie van deze software binnen uw organisatie (afdeling).
Wij hanteren altijd een korte maar effectieve implementatiemethode, ook voor grote projecten.
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Haal meer uit uw declaratiesoftware met business intelligence
Het zorgadministratieve proces wilt u zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Helaas zorgt de waan van de dag er vaak voor dat
inzichten niet optimaal naar boven komen. Collabris geeft u direct inzicht door de inzet van slimme business intelligence
in uw zorgadministratieve proces, waardoor u altijd het overzicht hebt en tijdig bij kunt sturen wanneer dit nodig is. Zo
genereert u gemakkelijk overzichten met uiteenlopende managementinformatie. Liever een overzicht dat niet standaard in
de software zit? Ook dat ontwikkelen wij graag voor u op maat!

Waarom Collabris?
• Verlagen van de administratieve last binnen uw organisatie
• Specialist en koploper in de berichtenlogistiek en administratieve processen in de zorg
• De berichtenlogistiek teruggebracht tot een geautomatiseerd proces
• Te combineren met uw bestaande software dankzij een universeel koppelvlak (uniek in Nederland)
• Door Collabris te koppelen aan onze andere applicaties werken alle systemen optimaal samen
• In-house consultancy-afdeling die met uw specifieke situatie meedenkt
• Direct een efficiëntere cliënt- en financiële administratie
• Koppeling met uw elektronisch cliëntendossier mogelijk op basis van een webservice

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact met ons op.

+31 (0)40 201 00 40
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