
Door toename van de werkzaamheden van de huisartsen, door o.a. de overdracht van de taken van de specialisten, 
heeft de huisarts het drukker dan ooit. Naast het uitgebreide takenpakket wordt ook het zorglandschap  
complexer en zijn er wijzigingen in de wet- en regelgeving,  zoals de AVG ,  die  de aandacht vragen van de huisarts. 
Al deze wijzigingen hebben tot gevolg dat het HIS continu bijgewerkt en up-to-date dient te zijn. Ook dit vraagt 
veel van de praktijk. In dit laatste willen wij van OmniHis u graag ondersteunen. 

Wat is het Full Service concept
Volledige ontzorging rondom uw HIS 
(OmniHisScipio). OmniHis probeert als corporatie 
van, voor en door huisartsen altijd in de behoeften 
van de huisarts te voorzien.
Zo ook met OmniHis Full Service waarmee u één  
aanspreekpunt krijgt voor uw bedrijfskritische  
applicatie, hosting én technische en functionele   
applicatie ondersteuning.

Wilt u ook minder zorgen rondom 
uw HIS/ICT vraagstukken?  

Vraag dan vandaag nog een offerte aan.

Voordelen OmniHis Full Service
Met OmniHis Full Service heeft u hosting zoals u 
gewend bent maar met veel meer. Zo zal OmniHis 
Full Service voor u leiden tot:
• minder tijdverlies rondom HIS/ICT vraagstukken;
• meer overzicht doordat u terug gaat naar één  
 aanspreekpunt;
• database hosting onder regie van OmniHis; 
• voorrang bij de servicedesk;
• optimale beveiliging geheel volgens de AVG / 
 ISO 27001 richtlijnen;
• in overleg met u, organiseren en plannen wij  
 de updates in;
• wij zullen maandelijks voor u de HisDataGeneriek  
 bijwerken; 
• jaarlijkse APK/ service scan van uw organisatie  
 (ter  waarde van € 480,-);
• een praktijkwebsite met alle ePortaal  
 diensten (patiënten portaal);
• een vaste prijs.
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Implementatie en voorwaarden 
De ingebruikname van OmniHis Full Service is  
eenvoudig. U sluit een overeenkomst af voor uw  
praktijk voor het gebruik van deze dienst met  
OmniHis. Heeft u al een hostingpartij?  
Geen zorgen! Wij verzorgen voor u de overstap via 
onze overstapservice.

“Minder zorgen met OmniHis Full Service”

Full Service tarief
De hoogte van de kosten voor het gebruik van  
OmniHis Full Service hangt af van het aantal  
patiënten per jaar.

Meer informatie
Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen 
over onze Full Service? Kijk dan op onze  
website  www.omnihis.nl   onder het kopje  
‘productaanbod’ of neem contact op met onze sales 
afdeling via onderstaande gegevens.

OmniHis B.V.
Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik

    0900 - 6664447

     sales@omnihis.nl
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