Dé ERP-oplossing
voor de Cure

U levert graag goede zorg! U wilt zich dan ook richten op (interne)
processen en uw patiënten. Met de ERP-oplossing Vidaví voor de
Cure, gebaseerd op Microsoft Dynamics Business Central,
kunt u al uw processen efficiënt managen. Kortom, wij
ontzorgen u waar mogelijk!

GEÏNTEGREERD

ERP-oplossing Vidaví is een geïntegreerde oplossing voor de Cure.
De complexe processen van inkoop, logistiek en financieel worden
geautomatiseerd, maar vooral geïntegreerd ondersteund. Elke voorraadwijziging leidt realtime tot een grootboekwijziging. Uw budgethouders hebben op elk moment inzicht in de financiële wijzigingen op hun budget, maar ook op de verplichtingen ontstaan uit
de inkooporders, decentrale aanvragen en op de projecten. Enkele
v o o r b e e l d e n v a n w a t e e n g e ï n te g re e rd c o n c e p t u b i e d t .
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GEBRUIKSVRIENDELIJK

ERP-oplossing Vidaví voor de Cure is gebaseerd op het Microsoft
Dynamics platform. Dit is een wereldwijd platform met een rolgebaseerde, intuïtieve interface. De schermen zijn overzichtelijk en
bieden onmiddellijk inzicht in de processen en de individuele (op de
gebruiker gerichte) taken.

TOEKOMSTVAST

ERP-oplossing Vidaví is ontwikkeld op het Microsoft Business Central
platform. Dit is een wereldwijd platform met meer dan 100.000
klanten. Microsoft investeert voortdurend in nieuwe technologie.
Daarom is ERP-oplossing Vidaví ook beschikbaar op Apple’s IOS
(o.a. iPad) en op Google’s Android, maar om diezelfde reden is Vidaví
ook beschikbaar in de Cloud. Axians, met haar jarenlange

ervaring in de zorg ontwikkelt oplossingen voor
de lange termijn die ziekenhuizen de slagkracht
bieden om ook in de toekomst hun rendement
te behouden en verder uit te bouwen. Vidaví is
daarbij een totaalconcept dat de processen van
inkoop, logistiek, financieel, HRM en CRM ondersteunt voor ziekenhuizen in de breedste zin.
Met Microsoft als investeerder achter de ERPoplossing Vidaví ontstaat een synergie tussen de
bewezen technologie van Microsoft en de
branchekennis van Axians

MICROSOFT OFFICE

ERP-oplossing Vidaví is sterk geïntegreerd met
Microsoft Office. Alle gegevens zijn eenvoudig te
exporteren naar Excel, Word of Outlook. Rechtstreekse import vanuit Excel (voor bijvoorbeeld
budgetten en prijsafspraken) is mogelijk.
Managementrapportages kunnen rechtstreeks in
Excel geopend worden. Workflow is geïntegreerd
met Outlook waardoor de workflow taken ook via
de mail uitgezet (kunnen) worden.

WORKFLOW

onderdelen van ERP-oplossing Vidaví die op dit
momentbeschikbaar zijn voor de Cure.

VIDAVÍ WEBPORTAAL

Via het Vidaví webportaal kunnen uw medewerkers artikelen, diensten, retouren, reparaties,
zichtzendingen, maar ook offertes aanvragen.
Het faciliteren van de processen is door de hele
oplossing doorgevoerd. Vanuit het aanvraagportaal hebben uw bestellers inzage in de status
van hun bestelling. Via uitgebreide workflow is
het mogelijk allerlei autorisaties toe te passen.
Bijvoorbeeld voor budgethouders, managers en
materiedeskundigen. Vanuit het aanvraagportaal
kunnen diverse webshops aangeboden worden,
inclusief de benodigde autorisatieniveaus.

Met de workflow van Vidaví kan op een flexibele
manier uw eigen workflow ingericht worden.
Naast een standaard ingerichte workflow van de
belangrijke processen binnen Vidaví is het voor u
ook mogelijk om workflow zelf toe te passen op
vragen van uw organisatie. Bijvoorbeeld:
Voor betalingen boven EUR 100.000,00
dienen één of meerdere functionarissen
(digitaal) te tekenen.
Als het bankrekeningnummer van een
leverancier is gewijzigd door de daartoe
bevoegde functionaris moet er ook een mail
gaan naar de controller.
Als een post van een debiteur de status ‘Naar
incasso’ krijgt dient het dossier gemaild te
worden naar het incassobureau.

VIDAVÍ INKOOP

SCHAALBAAR

VIDAVÍ LOGISTIEK

U kunt op elk onderdeel en niveau instappen en
stap voor stap groeien, afhankelijk van uw situatie
en ambitie. Kortom, de Vidaví ERP-oplossing voor
de cure biedt perspectief voor de lange termijn.

OVER VIDAVÍ - VOOR DE CURE

Op basis van jarenlange ervaring hebben we deze
krachtige ERP-oplossing verrijkt met
specialistische functionaliteit om uw processen
optimaal te faciliteren. In deze leaflet vindt u een
korte beschrijving van de verschillende
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Binnen de rol van inkoop kan het volledige inkoopproces worden gevolgd en bewaakt. Op
strategisch niveau worden de afspraken en
contracten beheerd. Met de Vendor Rating functionaliteit kunnen de onderhandelingen met
leveranciers gefundeerd worden gevoerd.
Het operationele inkoopproces zorgt daarbij voor:
Bundelen van aanvragen voor minimale
orderkosten
Signaleringen (prijsafspraken, contracten,
beoordelen van artikelen, …)
Artikeltracering (serienummers, lotnummers,
houdbaarheidsdatum)
Inzage in retourstromen
Ordering via mail of volledig digitaal

Vidaví biedt u een volledig Warehouse
Management Systeem met daarin o.a.:
Meerdere magazijnen
Ontvangsten scannen vanaf de verpakking
Scannen van kasten
Voorraadbeheer en scannen van OK artikelen
Rechtstreekse belevering op de afdeling door
leveranciers
Automatische berekening van optimale
bestelhoeveelheid, inclusief
seizoensinvloeden

Scannen van serienummers, batches en
houdbaarheidsdata voor meerdere locaties.
Altijd en overal inzage in
artikelbeschikbaarheid en zo nodig op een
eenvoudige wijze terugroepen van artikelen

VIDAVÍ CREDITEUREN

Met Vidaví Crediteuren is het mogelijk inkomende facturen te scannen, te herkennen en te matchen met de order en ontvangst (zogenaamde
‘three-way-match’). Facturen die kunnen worden
gematcht, worden direct geboekt en vereisen
geen enkel handmatig nawerk. Facturen die
niet matchen of niet-order gebonden facturen
kunnen via workflow worden uitgezet bij budgethouders of andere functionarissen, zelfs als
deze geen deel uitmaken van uw organisatie. Op
elk moment is inzichtelijk wat de status van de
factuur is, bij wie de factuur in behandeling is
en kan de scan van de factuur getoond worden.
Scenario boekingen helpen om terugkerende
facturen eenvoudig te verwerken.

VIDAVÍ DEBITEUREN

Vidaví Debiteuren biedt de mogelijkheid van
gedetailleerd debiteurenbeheer, inclusief detailinformatie op regelniveau.

VOORDELEN VIDAVÍ VOOR DE
CURE:

Gebaseerd op het Microsoft Dynamics
platform
Sterk geïntegreerd met Microsoft Office
Op een flexibele manier uw eigen workflow
inrichten
U kunt op elk onderdeel en niveau instappen
en stap voor stap groeien
Vidaví is een totaalconcept dat de complexe
inkoop, logistieke en financiële processen
ondersteunt voor ziekenhuizen in de breedste
zin!
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