ControlTool

Analyze That

‘’De ControlTool heeft het aantal afgewezen facturen door
verzekeraars met 70% verminderd’’
zorgadministrateur Albert Schweitzer Ziekenhuis

Wat doet de ControlTool voor u?
Elke dag worden er door uw medewerkers veel gegevens ingevoerd. Hierbij worden er fouten gemaakt. De
ControlTool haalt de fouten er ‘s nachts uit. De volgende ochtend wordt er een melding gedaan naar de
betreffende medewerker. Die verbetert zijn fouten. Alles komt dan goed in het systeem te staan. De ControlTool is
ook erg geschikt voor branches met veel wet– en regelgeving zoals ziekenhuizen en GGZ instellingen. Door de
ControlTool bevatten facturen, mailings en rapportages veel minder vaak fouten en daardoor is er ook veel minder
herstel werk nodig. Daarnaast leren medewerkers van de issues die ze terug gekoppeld krijgen.

Detailscherm van de ControlTool waar de issues afgehandeld worden door uw medewerkers.

Hoe werkt de ControlTool?

1.

2.
Elke nacht wordt uw
data ingelezen in de
ControlTool

Data uit uw
systemen

4.

De ControlTool voert
de ingestelde
controles uit

3.
Medewerker lost de
issues op.

ControlTool wijst de
gevonden issues toe
aan een medewerker

Issue
doorgezet
naar collega

‘’De ControlTool geeft ons een volledig inzicht in de
datakwaliteitsproblemen.’’
medewerker Yulius GGZ instelling

Waarom de ControlTool aanschaffen?


Fouten direct terug leggen bij de juiste persoon
De ControlTool vindt invoerfouten, uitzonderingen
en andere datakwaliteitsproblemen en legt deze
direct terug naar de betreffende persoon. Hierdoor
ontstaat een leereffect.



Voldoen aan wet– en regelgeving
In sommige gevallen is het lastig om alle regels te
weten. De tool kan je daarbij helpen, ook is het
moeilijk om alle regels in je systeem te bouwen. De
tool is een goede hulp. Voor ziekenhuizen en GGZ
instellingen zijn er al veel regels beschikbaar.



Waarom Dynamic Info?



Het verbetert de managementinformatie



Als de kwaliteit van de data slecht is, wordt het



rapport ook slecht. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.
Het verbeteren van datakwaliteit kan dit voorkomen.




Up-to-date vakkennis in rapportage en
analyse van data;
Achtergrond in accounting en control:
financiële termen behoeven geen uitleg;
Branchekennis;
Goede kennis van methoden
om data uit de bronsystemen te halen;
Uitstekende uitleg en documentatie.

Gemakkelijk gegevens delen met andere applicaties.
Issues kunnen gemakkelijk afgehandeld worden in
de andere applicaties. Bijvoorbeeld SAP.



De ControlTool is gemakkelijk te bedienen.
De ControlTool is simpel in elkaar gezet, alleen de
gegevens die je nodig heb worden weergeven en
alleen de buttons waar je op moet klikken. De rest is
weg gelaten. Hierdoor is de ControlTool erg
overzichtelijk en makkelijk te bedienen.



Managementinformatie uit de ControlTool.
Het aantal openstaande issues en de gemiddelde
afhandeltijd van de issues. Het geeft inzicht in de
kwaliteit van de interne processen.

Managementinformatie uit de ControlTool

Meer informatie
Deze brochure geeft een indruk van de ControlTool van Dynamic Info.
Bel of e-mail ons voor een demonstratie. Bij de demonstratie kunnen
we ook direct gebruik maken van gegevens van uw bedrijf of instelling.

ControlTool
U heeft 6
openstaande
issues!

Op intranet ziet uw medewerker ‘s ochtends vroeg direct het aantal openstaande issues

