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BaseNet

feel’ wordt gebruikersgemak gewaarborgd. 
Hierbij staan uw cliënten en afspraken 
centraal. Onder andere afspraken, spreekuur 
en facturen kunt u op eenvoudige wijze 
koppelen. Door deze efficiënte manier van 
werken heeft u altijd alle informatie 
overzichtelijk bij de hand.

Het pakket werkt geheel via internet. Dit 
betekent dat u zonder lastige installatie, 
overal eenvoudig met al uw gegevens kunt 
werken. De enige vereiste zijn een computer 
met een internetverbinding.

BaseNet zorgt ervoor dat u zich kunt richten 
op uw kerntaken. Updates en back-ups 
(meerdere malen per dag!) vinden 
automatisch plaats zonder dat u daarvoor 
iets hoeft te doen.

Door de input van onze meer dan 9500 
gebruikers en onder meer een joint venture 
(met de NVM) beschikt u over een 
betrouwbare partner voor uw automatisering.

BaseNet Internet Projects BV is met 
meer dan 9500 gebruikers specialist 
in Relatiebeheer systemen voor 
dienstverlenende organisaties. 
Speciaal voor de medische 
deelbranche reizigersvaccinatie 
hebben wij BaseNet Medisch. 
Volledig afgestemd op de behoefte 
binnen deze branche. 

BaseNet Medisch zorgt voor een 
optimale registratie van uw 
vaccinaties inclusief administratie, 
voorraad, vaccinatie advies met de 
LCR richtlijnen* en meer. Ook kan 
er een koppeling met uw website 
plaatsvinden waardoor de 

communicatie met cliënten en het
systeem zo effectief mogelijk 
verloopt. Voor de vaccinatiepraktijk 
een compleet en gebruiksvriendelijk
systeem.  

Door de unieke koppeling van alle 
informatie aan zowel cliënten als 
consult en de intuïtieve ‘look and
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* Voor het gebruik van de vaccinatiemodule is een LCR lidmaatschap vereist



Afspraak maken

 

  Cliënt kan via internet zelfstandig een tijd voor een afspraak reserveren

    Inplannen alleen mogelijk op vrijgegeven tijdstippen

      Spreekuurplanning houdt rekening met aantal personen per afspraak

        Via internet gemaakte afspraken direct in uw agenda

          Automatische e-mail bevestiging naar cliënt

            Cliënt kan u via internet voorzien van:     Persoonsinfo

                                                                                      Gezondheidsverklaring

                                                                                        Reisschema

neemt online werken serieus!

Nooit meer
een dubbele

afspraak



Internet / Intranet

Afspraak via internet in 2 stappen:

 

Stap 1:

     De cliënt geeft op: persoonsgegevens, aantal personen en gewenste tijd/datum

        De cliënt ontvangt: afspraakbevestiging via e-mail

           De praktijk ontvangt: afspraak direct in agenda

Stap 2:

     De cliënt geeft op: overige persoonsgegevens, gezondheidsverklaring en reisschema

        De praktijk ontvangt: al de gewenste gegevens van de cliënt, direct in afspraak

Afspraken via uw website, 
direct in uw agenda
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Behandeling en advies

 

            Eenvoudig vaccinatieadvies volgens LCR richtlijnen*

        Meerdere bestemmingen mogelijk

    Overzichtelijk door kleurgebruik

Uitprinten recepten

neemt online werken serieus!

Alle verzamelde 
gegevens worden 

automatisch 
samengevoegd en zijn 

binnen één scherm 
beschikbaar.

Zeer eenvoudig 
een advies tonen 
en / of uitprinten 
op basis van het 

door de cliënt 
ingevoerde 
reisschema.

* Voor het gebruik van de vaccinatiemodule is een LCR lidmaatschap vereist



Facturatie

 

Complete boekhouding

   Eenvoudig factureren

      Complete factuur, aan te passen naar eigen huisstijl

         Ook eenvoudig exporteren naar andere financiële pakketten

            Voorraad wordt direct bijgehouden

Factuur vormgegeven in eigen lay-out
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Herhaal afspraken

 

Correspondentie
gekoppeld aan

herhaalafspraken

neemt online werken serieus!

Plan uw herhaal afspraken snel via internet

   Stuur eenvoudig een herinnerings e-mail 

      Cliënt plant zelf de nieuwe herhaalafspraak

         Nabellen niet meer nodig

            Correspondentiestatus overzichtelijk per cliënt



Basenet

 

De overige voordelen 
voor u op een rijtje:

www.basenet.nl

Geen langdurige contracten

   Lage kosten

      Geen installaties vereist

         Geen citrix server nodig, BaseNet is volledig webbased

            Veilige opslag van cliënt gegevens
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