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#welzijn

Stavingsdocumenten Sociale Dienst

Uw maatschappelijk werkers en administratieve dienst beschikken met onze NH-toepassingen Soci-

ale Dienst, Cliëntonthaal en Trajectopvolging en Budgetbeheer over krachtige instrumenten om 

hun dagelijkse werking efficiënt te organiseren. 

Met de module Stavingsdocumenten vermindert u zowel de papierberg als de zoektijd naar het 

juiste document. Het biedt een mooie aanvulling op uw elektronisch dossier.

Hoe gaat u tewerk?

U kunt eenvoudig een bestand “slepen” en “droppen” op het voorziene vak of via een pop-upscherm 

een document selecteren in uw Verkenner. Een gekoppeld document consulteren kan vlot door dub-

bel te klikken op het document. Er zijn extra beveiligingsinstellingen voorzien zodat u kunt instellen 

wie welke stavingsdocumenten mag raadplegen of toevoegen.

U kunt stavingsdocumenten koppelen binnen volgende modules en schermen: 

 • Sociale dienst: (derden)dossier, bouwstenen, bankrekeningnummers, voorstellen/beslissin-

gen, dringende steun, facturen, mutaties …

 • Cliëntonthaal en trajectopvolging: aanvragen en trajecten

 • Centrale bouwstenen: contacten en opvolgingen

 • Budget- en Schuldhulpverlening: budgetdossier, budgetplan, betaalplan, …

De module is ook beschikbaar in de thuiszorgtoepassingen.

Een overkoepelend consultatiescherm op dossierniveau biedt een overzicht van alle documenten voor 

eenzelfde dossier.

De voordelen op een rijtje

 • Eenvoudig te implementeren 

 • Gemakkelijk in gebruik voor de NH-gebruikers

 • De opbouw van een audit-trail ondersteunen 

 • De papierberg verminderen 

 • Niet meer zoeken in het papieren dossier 

 • Altijd en overal beschikken over de juiste documenten 
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak

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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Stavingsdocumenten Sociale Dienst

Welke documenten?

U kunt allerlei documenten zoals sociale verslagen, brieven en mails koppelen in volgende onder-

steunde formaten: 

 • Word 

 • Excel 

 • RTF 

 • PDF

 • E-mails

 • URL’s 

Technische vereisten 

De stavingsdocumenten worden opgeslagen in de NH-database. Een NH onderbouw met MS-SQL of 

MySQL database is noodzakelijk. Als u hier nog niet over beschikt, dan kunt u ons contacteren.

Deze module gaat er van uit dat de documenten digitaal ter beschikking zijn en bevat met andere 

woorden geen scansoftware. Documenten kunnen op een Multi Functional Printer (MFP) worden 

gescand en opgeslagen op een netwerklocatie waartoe de maatschappelijk werkers toegang heb-

ben, of worden via mail verstuurd naar de maatschappelijk werker. Prijzen voor een MFP zijn ook op 

aanvraag beschikbaar.
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