
Afsprakenmodule BaseNet Medisch

Internet afspraak

U geeft in het systeem

de spreekuren vrij.

De cliënt geeft aan

wanneer hij komt en

vult eventueel aanvul-

lende gegevens in.

Behandeling

 Alle benodigde

  gegevens zijn direct

   beschikbaar.

  U kunt de behan-

 deling snel en gericht

afhandelen.

Facturatie

 Na de behandeling

  kunt u direct een

   factuur uitdraaien

  en aan uw cliënt

 meegeven.

Administratie

 De factuur en

  eventuele voorraad

   veranderingen

  worden in uw

 administratie

verwerkt.

BaseNet Medisch afsprakenmodule
De afsprakenmodule van BaseNet maakt het mogelijk 
afspraken vanuit uw website te kunnen maken. Tijdens 
het afsprakenproces kunnen vragenlijsten ingevuld 
worden. Hierdoor heeft u bij de behandeling alle infor-
matie bij de hand. Het is ook mogelijk te factureren of 
zelfs uw complete administratie te voeren. Lees meer over 
de vele voordelen van de BaseNet afsprakenmodule.

Eenvoudig te integreren in uw eigen website
De afsprakenmodule is zeer eenvoudig te integreren in uw 
eigen website. BaseNet maakt de afsprakenmodule voor
u aan en regelt de opmaak. BaseNet stuurt u vervolgens 
een link toe welke u kunt koppelen aan uw website.

Koppel uw eigen vragenlijst
Tijdens het maken van een afspraak kunnen uw cliënten een vragenlijst invullen,
ze kunnen er ook voor kiezen dit in een later stadium te doen. De vragenlijst is
na het invullen direct beschikbaar binnen BaseNet Medisch. BaseNet kan iedere
gewenste vragenlijst verwerken binnen het systeem. Het is ook mogelijk om 
verplichte velden mee te geven.

Afsprakenmodule flexibel in te delen
Tijden voor de afspraken zijn flexibel in te delen. Voor herhaalafspraken kunt
u uitzonderingen maken. Ook voor grotere groepen kunt u andere tijden
hanteren. Het is mogelijk afspraken in te boeken op spreekkamers of op
artsen. U kunt per gebruiker ingeven welke behandelingen ze mogen
uitvoeren. Vervolgens kan de planning geheel automatisch de juiste
afspraken bij de juiste medewerkers inplannen.

Uitdraaien rapportage
Binnen BaseNet Medisch is diverse standaard rap-
portage beschikbaar. Het is ook mogelijk rapportage
op maat te laten ontwikkelen. Het uitdraaien van
de ingevulde vragenlijst behoort tevens tot de
mogelijkheden.

Management van herhaalafspraken
Voor bepaalde gebruikers is een herhaalafspraak
in commercieel opzicht een ideale kans. Binnen
BaseNet Medisch kunt u een datum voor de
mogelijke herhaalafspraak invoeren. Via het menu herhaalafspraken
kunt u vervolgens automatisch meerdere herhaalverzoeken sturen
naar uw cliënten die hiervoor in aanmerking komen.

Voor meer informatie zie www.basenet.nl/medisch of bel 020 6855031



BaseNet MedischAfsprakenmodule

Administratiemodule
Volwaardige administratiemodule voor het afhandelen van uw complete financiële proces. Bij de admini-
stratiemodule krijgt u tevens een gratis accountantslogin. Met deze inlog kan uw accountant op afstand 
meekijken met uw administratie. Medische gegevens e.d. zijn bij deze inlog uiteraard niet beschikbaar.

Betalingsherinneringen
Met de administratiemodule heeft u real-time inzicht in uw debiteurenbeheer en kunt u eenvoudig één of 
meerdere betalingsherinneringen uitdraaien.

Automatische incasso
Vanuit de afspraak kunt u een incassomachtiging uitdraaien. Vervolgens kunt u binnen de administratie-
module een incasso-opdracht klaarzetten voor uw bank.

Voorraadbeheer
Met de administratiemodule heeft u ook direct inzicht in uw actuele voorraad. Het is mogelijk (periodiek) 
tellijsten uit te draaien en een besteladvies te genereren. 

Overige onderdelen

Naast bovengenoemde punten is het ook mogelijk activa af te schrijven, BTW aangifte te doen.

Wat heeft BaseNet nog meer:

- Geïntegreerde mailmodule

 - Agenda

  - Taken

   - Urenregistratie

    - Mailingmodule

     - Templates

      - CMS

       - en meer…

Ook voor een snelle efficiënte afhandeling van 
telefonische afspraken
Telefonische afspraken kunt u eenvoudig en snel maken. 
U hoeft slechts een aantal basisgegevens in te geven en 
uw cliënt ontvangt vervolgens een bevestigingsmail. 
Vanuit deze bevestigingsmail kan uw cliënt aanvullende 
informatie invoeren wanneer het hem/haar uitkomt.

Direct factureren vanuit uw afspraken
Na het behandelen van de afspraak kunt u direct factu-
reren. Voer de gewenste betalingswijze in, vink de 
producten aan en druk de factuur af. De lay-out van de 
factuur wordt in de door u gewenste huisstijl 
opgeleverd. Het is ook mogelijk incasso machtigingen 
uit te draaien. Incassomachtigingen kunt u vanuit de 
administratiemodule exporteren naar uw bank.

Voor meer informatie zie www.basenet.nl/medisch of bel 020 6855031

"Met de afsprakenmodule van
   BaseNet Medisch kunnen mijn cliënten
      online een afspraak maken.
   De opvolging kan ik vervolgens
efficiënt verwerken binnen het systeem."
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