Analysesysteem

Productiemonitor

Informatiesysteem

Het analysesysteem is de meest uitgebreide variant van LinkinCare. Het is een periodiek, gebruikersspecifiek dynamisch systeem in een beschermde webomgeving. Hiermee kunt u uw
strategie voor de toekomst bepalen aan de hand
van marktinformatie en prognosemodellen. Alle onderwerpen en
achtergrondkenmerken uit het informatiesysteem zijn beschikbaar en
aangevuld met extra mogelijkheden.
v.a. € 6.800,- per jaar

De productiemonitor is een gebruikersspecifiek
informatieoverzicht waaruit u een kant en klaar
rapport kunt oproepen. Hiermee ziet u in één
oogopslag hoe uw organisatie presteert ten opzichte van uw regio, Nederland en het voorgaande jaar. Dit rapport biedt naast een totaaloverzicht van uw organisatie als geheel, de gegevens op gemeenteniveau.

Het informatiesysteem is een periodiek, gebruikersspecifiek dynamisch systeem in een beschermde webomgeving. Hiermee kunt u uw
organisatie benchmarken ten opzichte van de
concurrentie. U stelt uw eigen presentatievormen
samen welke tevens kunnen worden geëxporteerd naar andere programma’s. De rapporten uit de productiemonitor zijn ook beschikbaar.
v.a. € 4.320,- per jaar
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v.a. € 2.470,- per jaar
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Onderwerpen

Onderwerpen

De onderstaande informatie kunt u verkrijgen uit het systeem:
 Alle onderwerpen van het informatiesysteem
 Theoretisch gebruik op basis van de bevolkingsopbouw
 Marktverzadiging
 Bevolkingsgegevens naar leeftijd en geslacht
 Inkomensgegevens (Regionaal Inkomens Onderzoek)
 Primosprognose (bevolkingsprognose op lokaal niveau)
 Raming van feitelijk gebruik
 Raming van marktaandelen raming van theoretisch gebruik

De onderstaande informatie kunt u verkrijgen uit de rapporten:
 Productie-uren van de zorgorganisatie
 Cliënten van de zorgorganisatie
 Marktaandelen van de zorgorganisatie per gemeente*
 Totale productie in het werkgebied van de zorgorganisatie*
 Totaal aantal cliënten in het werkgebied van de zorgorganisatie*

De onderstaande informatie kunt u verkrijgen uit het systeem:
 Productie-uren van de zorgorganisatie
 Cliënten van de zorgorganisatie
 Marktaandelen van de zorgorganisatie per gemeente
 Totale productie van de sector
 Totaal aantal cliënten van de sector
 Mutaties in cliënten (in– en uitstroom)
 Intensiteit van de zorg (aantal uren per cliënt)

Achtergrondkenmerken

Achtergrondkenmerken

Onderwerpen

De onderwerpen in het systeem worden op de onderstaande niveaus aangeboden:
 AGB-code
 Maand / kwartaal /
halfjaar
 Zorgperiode
 Geslacht
 Product
 Huishoudsamenstelling
 AWBZ-functie
 Inkomenscategorie
 AWBZ vs Wmo
 Leeftijd
 4-positie postcode
Wilt u meer informatie of een demonstratie van LinkinCare?
Neem dan contact op via met Jan Kamp of Steven Schoorl
op nummer 072-7507738 of mail naar info@zbzpartners.nl

*onder

werkgebied worden alle gemeente verstaan waarvoor het marktaandeel AWBZ of Wmo totaal 5 % of hoger is

De onderwerpen in de rapporten worden op de onderstaande niveaus aangeboden:
 AGB-code
 Zorgperiode
 Product
 AWBZ-functie
 AWBZ vs Wmo
 Leeftijd

Wilt u meer informatie of een demonstratie van LinkinCare?
Neem dan contact op via met Jan Kamp of Steven Schoorl
op nummer 072-7507738 of mail naar info@zbzpartners.nl

Achtergrondkenmerken
De onderwerpen in het systeem worden op de onderstaande niveaus aangeboden:
 AGB-code
 Zorgperiode
 Product
 AWBZ-functie
 AWBZ vs Wmo
 Leeftijd
 4-positie postcode
Wilt u meer informatie of een demonstratie van LinkinCare?
Neem dan contact op via met Jan Kamp of Steven Schoorl
op nummer 072-7507738 of mail naar info@zbzpartners.nl

Analyses op maat!

Rapportage op maat!

Analyses op maat!

Inzicht krijgen in uw
organisatie en marktpositie

Inzicht krijgen in uw
marktaandeel

Inzicht krijgen in uw
organisatie en marktpositie
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