Welzijn
NH Maaltijdbedeling
De toepassing Maaltijdbedeling helpt u om de interne organisatie van uw dienst
maaltijdbezorging vlot te verwerken en de maaltijden nauwgezet te factureren met
de module Diverse facturering.
U vertrekt vanuit een centraal cliëntenbestand (individueel dossier) en vult deze basisgegevens aan met gegevens die relevant zijn in het kader van maaltijdbedeling aan cliënten
(soort dieet, soort menu, afwerking, ronde ...).
U kunt met menubeheer werken zodat u gemakkelijk de inhoud van (meerdere) menu’s
kunt bijhouden en eventueel kopiëren naar andere weken. Bestelformulieren kunnen
worden afgedrukt, zodat de cliënt zijn keuze kan doorgeven.
Maaltijdbedeling reikt diverse “standaard” lijsten aan die de organisatie van uw dienstverlening vereenvoudigen. Alle lijsten zijn opgemaakt aan de hand van een RTF (Rich Tekst
Format) sjabloon. Die standaardsjablonen kunnen aangepast worden aan uw huisstijl.
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Vereenvoudig de interne organisatie van de dienst maaltijdbezorging dankzij:
a De instelling “standaardprofiel per cliënt”: soort maaltijd (vb. soep en hoofdgerecht
of enkel hoofdgerecht), dieet (zoutloos, standaard), soort tarief, afwerking (standaard,
gemalen, gesneden), afwijking (nooit rijst), ronde chauffeur.
a De mogelijkheid om verschillende tarieven te verwerken als de cliënt tijdens de
maand verandert van tarief (vb. van standaardtarief naar sociaal tarief).
a De instelling “standaardbestellingen per cliënt”: aanduiding van de dagen dat de cliënt
een of meerdere soorten maaltijden wil; of de cliënt steeds een maaltijd wenst op een
feestdag.
a Bestellingenbeheer: creatie van standaardbestellingen voor een opgegeven periode
op basis van het cliënten profiel en de feestdagen met mogelijkheid tot wijziging.
Mogelijkheid om al dan niet een geannuleerde bestelling aan te rekenen.
a De soorten lijsten: bestelformulier voor de cliënt, productielijsten voor de keuken,
distributielijsten voor chauffeurs, statistieken op basis van een RTF-sjabloon.
a De voorbereiding facturering met doorstroming naar de module diverse facturering
voor de afdruk van de factuur op basis van een RTF-sjabloon.
a De doorstroming van de facturen naar de BBC-boekhouding van Cevi/Logins of andere leveranciers.
a De mogelijkheid om de éénheidsfactuur te gebruiken als u alle prestaties van de geautomatiseerde thuisdiensten van een cliënt op één factuur wilt.
Vermijd dubbel werk voor het beheer van de verschillende soorten hulp aan uw cliënten.
Als uw bestuur al werkt met de Cevi/Logins-toepassingen voor poetshulp, dienstencheques,
facturering diverse diensten of sociale dienst, dan kunt u een hoop werk besparen door
met dezelfde centrale dossiers te werken. Een link met de KSZ garandeert bovendien een
snelle en correcte registratie.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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