Leden denken mee
Softwel is een ledenorganisatie die op vraag van en in
samenwerking met de leden, geïntegreerde
oplossingen realiseert voor de informaticabehoeften
binnen de socialprofitsector.
Binnen verschillende overlegorganen delen Softwel,
voorzieningen en externe partners hun
kennis en informatie. Het resultaat hiervan:
Up-to-date met de behoeften
Snel inspelen op veranderingen in de sector
Software voor iedereen toegankelijk
Collega voorzieningen helpen elkaar

Totaaloplossing
Softwel biedt een totaaloplossing voor de
welzijnssector. U betaalt een jaarlijkse ledenbijdrage
waarmee u recht heeft op:
Het gebruik van de module(s)
Updates

info@softwel.be

Helpdesk

016/72 03 09

Opleidingen

www.softwel.be

Handleidingen & documentatie

Stationsstraat
216 bus B
B-3110 Rotselaar

MijnOrbis
INFORMATICA VOOR DE WELZIJNSSECTOR

Individuele overeenkomsten (IDO) bijhouden

MijnOrbis-modules

Opvolgen zorggebonden punten
Werken met woon & leefkosten

Een geïntegreerd geheel waarbij er een maximale

Werken met financiële bijdrage

afstemming is van de gegevens op het gebied van

Offerte opstellen

inhoud, beveiliging en user interface.

Eigen registratieroosters ontwerpen

De inhoud van de module krijgt vorm door een

Plannen en registreren van begeleidingen

éénmalige input van uw gegevens. Deze gegevens

Financiële gegevens en facturen

zullen doorheen de module verschillende
toepassingen hebben.

CLIËNTEN

Koppeling met boekhoudpakket
(Exact Globe)

Persoonsvolgende Financiering

Netwerk van de cliënt bijhouden

Met de geavanceerde beveiliging stelt u zelf in

Standaard en eigen rapporten opstellen

welke informatie een gebruiker mag raadplegen,

Synchronisatie met VAPH

toevoegen of bewerken.
De moderne Userinterface zorgt er voor dat de

Verbetert de interne communicatie

gebruiker gemakkelijk zijn weg terugvindt in

Betere opvolging door betere registratie

de module. Daarnaast oogt het

Meer privacy

nog eens zeer mooi.

Afspraken opvolgen & beheren

Gebruiksrecht van de module(s)
Éénmalige installatie op de server
Toegankelijk via internet/ intranet

Eigen fiches ontwerpen & invullen

LOGBOEK

Dagelijkse werking wordt zichtbaar

Digitaal dagboek, Agenda
& Registratiefiches

Webapplicatie

Getuigenis
VAPH

Mijn
Orbis

Boekhoudpakket
(Exact Globe)

“Een groot voordeel is het terugvinden van info. Er is ook meer eenduidigheid
in het noteren van gegevens. Daarnaast biedt Logboek heel wat mogelijkheden rond
communicatie over leefgroepen en diensten heen (reservatie van lokalen, delen van
info naar ondersteunende diensten, communicatiemet netwerk,...)”

(Kurt Van Acker - Orthopedagoog)

