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De toepassing Gezinszorg en aanvullende thuiszorg zorgt voor het opdrachtenbeheer van de professionele hulpverleners bij zorgbehoevende mensen thuis en voor
de facturatie van de prestaties.
Gezinszorg levert ook een elektronische uitwisseling van de gegevens voor de subsidiëring (cliënten, personeel en hun prestaties) tussen de diensten voor gezinszorg en het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Vesta).
Gezinszorg vertrekt vanuit een centraal cliëntendossier en vult die basisgegevens aan met
gegevens die relevant zijn voor het verlenen van gezinszorg aan cliënten (sociaal onderzoek, BEL-profielschaal, hulpperiode). Met die gegevens berekent het programma de
bijdrage, rekening houdend met de wetgeving. U kunt de variabele kosten naar de cliënt toe registreren. Herzieningen van de bijdrage worden historisch bijgehouden zodat u
steeds over een volledig overzicht beschikt.
Gezinszorg beheert ook de basisgegevens en cursussen van de hulpverleners. Alle relevante dossiergegevens stromen automatisch door naar de planningsmodule Rostar CAS.
Vereenvoudig het beheer van uw gezins- en bejaardenhulp dankzij:
a Beheer van centraal klantdossier met koppelen van elektronische bestanden.
a Automatische berekening van klantbijdrage.
a Diverse controles op ingave, op dubbele prestaties, op overlappende uren …
a Beheer van meerdere dienstverleningen in 1 module:
a Gezinszorg
a Poetshulp Vesta
a Poetshulp niet-Vesta
a Huishoudhulp
a Klusjesdienst
a Koppeling met Rostar CAS planningsmodule
a Mogelijkheid om twee verzorgenden op het zelfde tijdstip naar een klant te sturen,
voor beiden subsidie aan te vragen maar slechts één aan te rekenen aan de klant.
a Automatische doorstroming van de facturen naar de boekhoudpakketten van
Cevi/Logins en andere leveranciers.
a Volledige integratie met centraal dossierbeheer en KSZ.
a Link met Vesta.
Bovendien beschikt u nu onmiddellijk over een schat aan informatie. Daarmee voldoet u
niet alleen vlot aan de vele wettelijke verplichtingen maar kunt u het aanbod van gezins- en bejaardenhulp in uw gemeente efficiënter plannen en opvolgen.
Vermijd dubbel werk voor het beheer van de verschillende soorten hulp aan uw cliënten.
Als uw organisatie al werkt met de Cevi/Logins-toepassingen voor Poetshulp, Dienstencheques, Maaltijdbedeling en Facturering diverse diensten, 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.

015 45 48 89
info@logins.be

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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