Zorg meten.nl

PRODUCTINFO – III SPECIFICATIES

Enquête software voor
Hulp bij de huishouding, Thuiszorg &
Verpleging en Verzorging, GGZ

Stichting NopCare heeft
samen
met
Stimucare
Zorgmeten.nl
ontwikkeld.
Zorgmeten.nl bestaat uit een
gebruikers-App/website en
software voor PC en tablets
en is eenvoudig in gebruik.
Er kan een kwalificatie
worden
gegeven
over
diverse
onderwerpen
waarbij de cliënt betrokken
is zoals; de zorgverlener, het
bedrijf, type zorg en
natuurlijk over kwaliteit van
de geleverde zorg over de
deelgebieden; “huishoudelijke zorg, Thuiszorg en GGZAmbulante zorg”.
De technische realisatie van
alle toepassing is in beheer bij
Cloudfaction.nl

NopCare
Ossenzijlstraat 13
8304 GE Emmeloord
Tel. (+31) (0)527-616546
info@nopcare.nl
www.nopcare.nl

De Opera 2
8265 TC Kampen
Tel. (+31)(0)383330562
info@stimucare.nl
www.stimucare.nl

FUNCTIONALITEITEN BASISREGISTRATIE GEMEENTESPECIFIEK
 De APP heeft een welkomscherm uniek voor de gemeente.
 De APP heeft een registratiemogelijkheid die de APP kan bewaren met de
volgende specificatie:
o Postcode/wijkcode + (eventueel)Toevoeging
o Geslacht M/V
o Leeftijdcategorie (blokken per 5 jaar)
 Gegevens zijn geanonimiseerd
 De cliënt kan het zorgmoment aangeven met de volgende kenmerken:
o Datum Zorg
o Begintijd zorg
o Eindtijd zorg
o Keuze zorgleverancier
(Deze keuzelijst wordt door de gemeente eenmaal aangeleverd
en beheerd op het Webportaal)
 De cliënt kan de medewerker van de zorgleverancier invoeren
 De cliënt kan algemene opmerkingen invoeren
 De cliënt kan direct kiezen voor een algemene waardering of voor meer
detailinformatie.
FUNCTIONALITEITEN BASIS RAPPORTAGE
 De gegevens worden automatisch bij het bevestigen naar de centrale
opslag worden gestuurd.
 De gegevens zijn benaderbaar vanuit het webportaal door de Gemeente.
 De gegevens zijn direct inzichtelijk met de tabellen en grafieken
 Door het selecteren van kenmerken kan er gefilterd worden op de
gegevens
FUNCTIONELE EISEN PLATFORM
 De gegevens zijn centraal beveiligd op bases van de volgende normen
o Nen 7510
 De App werkt op de meest voorkomende apparatuur
o Android/Mob
o Apple IOS/Mob
o Microsoft/PC
o Tablet’s
TOEPASSING
 In eerste instantie is de APP voor de smartphone layout worden gemaakt.
Tablets kunnen hier gebruik van maken. Het is een optie om later voor de
Tablets een uitgebreidere variant te maken.
 De APP kan via een QR code gedownload kunnen worden vanuit de
verschillende APP-stores en vanaf de gemeentelijke site.
 De gemeentespecifieke enquête date is benaderbaar voor de gemeente
en kan voor analyse d.m.v. exportmogelijkheden naar een bestand
(Excel/csv) worden gezet.
 Het voorkomen van misbruik door het aantal registraties is beperkt van 2
per maand per zorgleverancier.

