
Altijd actuele stuurinformatie  
De InzichtenApp voor Ons geeft medewerkers in de zorg, zoals  
verpleegkundigen en behandelaren, altijd de meest actuele  
informatie. Geheel afgestemd op hun rol(len) en teams. De app 
werkt zowel op smartphones als op tablets. Gebruikers hebben  
altijd en overal toegang tot hun eigen, actuele, gepersonaliseerde 
gegevens. Via de modernste technieken zorgt u er voor dat u uw 
eigen kengetallen beschikbaar stelt, ook op persoonsniveau.

Krachtig en flexibel 
Naast de app voor iOS en Android krijgt u toegang tot een uiterst 
krachtig platform dat gekoppeld is aan uw Ons-omgeving.  
Zoeken, analyseren en data visualiseren was nog nooit zo krachtig 
en flexibel. U kunt gebruik maken van een reeks beschikbaar gestelde 
kengetallen welke gebaseerd zijn op onze goede praktijken. Daar-
naast kunt u desgewenst uw eigen kengetallen  definiëren. Er kunnen 
meerdere dashboards, met een eigen combinatie van kengetallen 
per rol gedefinieerd worden. Via een centraal dashboard kunt u zelf 
bepalen welke kengetallen u via de InzichtenApp wilt laten zien.

platform voor Ons
InzichtenApp 

Intelligent hulpmiddel: de kracht van eenvoud 
De InzichtenApp, gecombineerd met Ons, is een cloud gebaseerde 
totaaloplossing die u als dienst afneemt. Voor de ontwikkeling van 
deze dienst hebben NLcom en Infozorg hun specialistische kennis 
gebundeld. Zo kunt u niet alleen gebruik maken van de nieuwste 
technologie, maar ook van ervaren implementatie- en beheerkracht. 
De dienst kunt u direct benutten zonder ingrijpende veranderingen 
binnen uw ICT-infrastructuur. De InzichtenApp geeft u en uw  
collega’s de inzichten die nodig zijn om elke dag weer daadkrachtig 
te presteren en op te treden.

NLcom & Infozorg
Slim en deskundig.



• Krachtig gereedschap waarmee u uw Ons gebruikers  
voorziet van actuele gepersonaliseerde informatie

• InzichtenApp beschikbaar voor iOS en Android
• Cloudoplossing naadloos aansluitend op uw Ons-omgeving
• Bijbehorende ondersteuningsdienst voor functioneel beheer
• Gepersonaliseerde kengetallen (in de context van de  

gebruiker, het team, en bijbehorende locaties bijvoorbeeld)
• Bibliotheek met gedefinieerde kengetallen en signaallijsten 

gebaseerd op onze goede praktijken
• Eigen kengetallen kunnen definiëren
• Breed inzetbare informatie ontsluitingsoplossing op basis 

van modernste technologie
• Maatwerk, uitbreidingen en specifieke dienstverlening op 

aanvraag
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