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al 60 jaar. De raadgevers van toen boden
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Chemisch Concern

hun adviezen aan vanuit een ambachte-
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lijk ontwikkelde vakkennis en ervaring.

fusies, ontmantelingen, cultuuromslagen,

Internationale Aannemingsgroep

Het vak is nu weliswaar breder en vooral

wijziging van topstructuur, strategische

Voedselverwerkende Industrie

modischer maar de kracht van

heroriëntaties, procesreorganisaties, herzie-
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ning van core business en verzelfstandigin-
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People Development

Industriële Research Centers

Het versterken van organisaties door

Europese Commissie

De bedrijfsfilosofie van

gedragsverandering en verbetering van

Ministeries
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Marketing Communicatiebureau

de

GALANGROEP ®

management consultants

Comeniuslaan 25 . 1404 ab Bussum
The Netherlands

Software House

Onze adviesstijl kenmerkt zich door creativiteit, denken in kansen, een

Ontwerp logo en huisstijl. De lijvige huisstijl bestond uit zo’n 30 items,
variërend van visitekaartjes, briefpapier, blocnotes tot rapportmappen en
ringbanden. Schuine lijnen geven de huisstijl een eigentijds en specifiek
aanzien. Voor de ringband werd daarom een speciaal stansmes gemaakt en
voor de routebeschrijving die in de complimentenkaart werd verwerkt is een
cartograaf ingehuurd.

Voor wie werken wij ondermeer?

Search & Selection

Internet Provider

no-nonsense mentaliteit en het kort en

Onorthodoxe en hoog effectieve werving

Nationale Accountantsketen

krachtig neerzetten van de problematiek

en selectie van hoger kader en kandidaten

Uitzendorganisatie

om vervolgens te komen met praktisch

voor directiefuncties. Vanuit bestaande

Ingenieursbureau

uitvoerbare adviezen.

opdrachten of in geheel nieuwe situaties.

Internationale Retailer
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De opdrachtgever blijft in deze zienswijze

Interim Management

Modeketen

altijd degene die de uiteindelijke beslissin-

Tijdelijk versterken of vervangen van het

Academisch Ziekenhuis

gen neemt. Daarbij voelen wij ons mede

management van organisaties in verande-

Vakbond

verantwoordelijk voor een succesvolle

ring. Verzorgd door gedreven en ervaren

ggd Organisaties

implementatie. Immers het resultaat telt.

interim managers.

Brancheverenigingen

Zo werken wij aan interessante en uitda-

de GALANGROEP werkt voor specifieke

Nutsbedrijven

gende opdrachten in een brede verschei-

disciplines nauw samen met een aantal

Research Instituten

denheid. Met focus op vier aandachtsge-

vaste partners, zoals gerenommeerde

Universiteiten

bieden die elkaar wederzijds versterken:

opleidingsinstituten en universiteiten,

Natuur- en Milieuorganisaties

marketing- en communicatieadviseurs,

Topsport-organisaties

accountants, juristen en psychologen.
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Omroepen

Visionair. Gedreven. Kwaliteitsbewust.
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Wij vinden het plezierig als u het bedrag binnen 14 dagen overmaakt.
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Met de trein
Amersfoort/Utrecht

U kunt vrij parkeren
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Grenzen verleggend. Gewoon goed.
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Gevoel voor humor. Onorthodox.

Station Naarden-Bussum:
Uit het station komend links
afslaan, langs de auto-dealer
lopen tot een samenloop van
vier wegen.
Rechtsaf de Comeniuslaan
inslaan.

Eric Keet
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1404 ab Bussum
The Netherlands
tel +31 (0)35 694 80 00
fax +31 (0)35 694 82 00
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Ontwerp logo en huisstijl. KIM Interim is een
dochterondernemimg van de GalanGroep en
verdient een eigen uitstraling, die aangeeft
dat de firma gelieerd is aan de overkoepelende onderneming maar zich ook graag onderscheidt. Dit wordt gecommuniceerd door
de complementaire kleur (rood bevindt zich
aan de andere kant van de kleurenwaaier)
en een SansSerif fontgebruik.
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Ontwerp huisstijl. S&D Ontwerpers zijn onconventionele interieurontwerpers met
een frisse kijk op interieurs in de openbare ruimte. Zij waren de eersten die het statische onpersoonlijke beige en pastelgroen van de kinderkamers van het 
VU Ziekenhuis in een bonte warme kleurenpracht veranderden. Dat vroeg om een
wat opvallender huisstijl waar een telgrapje in is verwerkt. Om het aantal tot tien te
kunnen completeren hebben we er een extra item bij verzonnen.
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Ontwerp website. S&D Ontwerpers
hadden behoefte aan een kleurrijke,
opvallende maar vooral mysterieuze
website die niet gelijk alles prijsgaf.
Door met de cursor het scherm af te
tasten wordt er beeld of een sleutelwoord aangeroepen. Door middel
van een klik komt de gebruiker een
niveau dieper waar meer informatie te
halen is .
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Ontwerp website. Intrimacy is een site waar opdrachtgevers en interimmanagers elkaar ontmoeten. Een database
zoekt naar matches tussen vraag en aanbod. Verder is er
veel service zoals voorlichting en een community te vinden. Kleurcodes geven de gebruikers gevoel van richting
in de zeer uitgebreide site.

Community en services

Ontmoeten

Interimmanagers
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Onontbeerlijk voor een goede patiëntenregistratie is correcte registratie. En dat blijft natuurlijk mensenwerk. Hoewel? cs-Patiënt is
een uitgekristalliseerde module die steken oppakt daar waar een
mensenhand die soms laat vallen.
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Research & development

Service en support

Automatisering met zorg

Een zorgzame partner

Toegankelijke softwaretoepassingen bedenken vraagt om technisch vernuft en

De handelsmerken van ChipSoft zijn partnerschap en flexibiliteit. Na

specialistische kennis, maar zeker zo belangrijk is een creatieve benadering. De

implementatie van de software kunnen onze klanten dan ook rekenen

systeemontwikkelaars van ChipSoft zien het als een uitdaging om de wensen van

op flexibele ondersteuning van onze supportafdeling. De melding

gebruikers en beheerders in de software optimaal tot hun recht te laten komen.

van supportvragen verloopt volledig online. Alle vragen die elektro-

Door voortdurende scholing in de laatste technische ontwikkelingen en intensief

nisch binnenkomen, worden – afhankelijk van inhoud en urgentie –

contact met de dagelijkse praktijk, vormt onze afdeling Research & development een

zo spoedig mogelijk door een specialist voor een bepaald aandachtsgebied in behandeling genomen. Via een remote-access kunnen

ijzersterk team dat praktijkgerichte toepassingen ontwikkelt en up-to-date houdt.

eventuele problemen snel worden getraceerd en op afstand worden
Zij hebben een uitstekende basis gelegd met de flexibele multitier-architectuur van

opgelost. In geval van calamiteiten garanderen wij, 24 uur per dag,

het ChipSoft Elektronisch Zorg Informatie Systeem. Deze garandeert dat de soft-

onmiddellijk advies en ondersteuning.

ware zich continu kan blijven ontwikkelen, doordat database, functionaliteit en
gebruikersinterface onafhankelijk van elkaar kunnen evolueren. Door de modulaire

Implementatie aanpak

opzet en flexibele configuratie heeft het cs-ezis niet één, maar vele gezichten.

Samen zorgen voor resultaat

Integratie met software
ChipSoft van derden

Het vervangen van bestaande systemen door nieuwe vereist

Grenzeloosmet
werken
Informatie
zorgis zorgeloos werken

een adequate begeleiding. Door jarenlange ervaring op dit
terrein heeft ChipSoft een werkwijze ontwikkeld die zo min

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze software is dat
ChipSoft begon in 1986 met het ontwikkelen van softwareproducten voor
deze probleemloos moet kunnen samenwerken met programma’s van andemedisch specialisten en diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. In 1994
re leveranciers. Het cs-ezis integreert dan ook naadloos met de moderne
introduceerden wij ons eerste ziekenhuisinformatiesysteem. In 2001 speelde
kantooromgeving van uw organisatie. Daarbij kan naar eigen inzicht gebruik
ChipSoft een pioniersrol met de lancering van het eerste geïntegreerde, op
worden gemaakt van Windows clients, thin clients en/of mobile computing
Windows gebaseerde zorginformatiesysteem: het Elektronisch Zorg Informatie
zoals handheld devices.
Systeem (cs-ezis).

mogelijk druk op de organisatie uitoefent. In samenwerking

De open architectuur van het cs-ezis is volledig gebaseerd op wereldwijde
Sinds de oprichting houdt ChipSoft zich als leverancier volledig bezig met
standaarden. Dankzij de flexibele plug-in architectuur kunnen binnen
de zorgsector. Binnen de Nederlandse ziekenhuizen zijn we inmiddels een
het cs-ezis ook modules van derden eenvoudig worden ‘ingeplugd’.
begrip als het gaat om krachtige ict-oplossingen. Hoewel onze producten
Vanzelfsprekend worden daarnaast alle mogelijke koppelingen ondersteund
inmiddels in zes Europese landen worden gebruikt, is ChipSoft nog steeds
voor integratie met de buitenwereld.
een puur Nederlands softwarehuis. De gedegen kennis van de gezondheids-

systeem te wennen. Daarom besteden wij ook ruim aandacht

met de klant ontwerpen we een implementatieplan. Dankzij
onze flexibele en modulaire software zijn diverse scenario’s
mogelijk: van een gefaseerde implementatie tot het in één
keer vervangen van bestaande systemen.
Elke gebruiker heeft enige tijd nodig om aan een nieuw
aan het opleidingstraject. De instructies vinden plaats onder
begeleiding van een kundig en enthousiast team van
ChipSoft-consultants. Als gebruikers eenmaal zelfstandig met
het systeem werken, hebben zij op elk gewenst moment
toegang tot relevante documentatie via de contextgevoelige

zorg die onze medewerkers hebben, blijkt bij implementatie en ondersteun-

online help.

Schaalbaarheid

ing van onschatbare waarde.

Uitbreiden in de toekomst

Met de lancering van het cs-ezis heeft ChipSoft de basis gelegd voor talrijke

Beveiliging

cs-ezis

Zorgvuldig gegevensbeheer

Een zorg minder

uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. Daarbij kan over de traditionele

grenzen tussen medische en managementinformatie worden gekeken. Het
ChipSoft biedt met het cs-ezis aan zorginstellingen een totaalpakket van
cs-ezis voorziet in een evoluerend systeem, waarin het Elektronisch Patiënten
producten en diensten. Hierdoor ontstaat één aanspreekpunt voor al uw
Dossier (epd), het ordermanagement, de patiëntenlogistiek en de facturering
vragen rondom automatisering.
een geïntegreerd geheel vormen.

De mogelijkheid om gegevens snel en eenvoudig elektronisch op te vragen en uit te wisselen, zowel binnen als buiten
de muren van uw organisatie, brengt veel voordelen met zich
mee. Het betekent natuurlijk ook dat de beveiliging optimaal
moet zijn. Immers: zowel instelling als patiënt moeten ervan

Het cs-ezis dat diverse zorgprocessen ondersteunt, is opgedeeld in de
De bouwstenen van het cs-ezis zijn afzonderlijke functies, die als componenvolgende concepten: klinisch, poliklinisch, ordercommunicatie, epd
ten worden samengevoegd in een zelf te configureren gebruikersinterface,
(Elektronisch Patiënten Dossier), facturering en verrichtingengebaseerd op het specifieke werkproces van de gebruiker. Op basis van diens
administratie. Binnen een en hetzelfde systeem worden patiëntenfunctieprofiel kan deze met één muisklik uiteenlopende gegevens raadplegen
dossiers, planningschema’s, doorstroommogelijkheden, medicatie en
of registreren, zonder allerlei aparte applicaties te hoeven opstarten.
administratieve handelingen inzichtelijk en verwerkbaar gemaakt.

op aan kunnen dat zorgvuldig met hun gegevens wordt
omgegaan.
ChipSoft heeft daarom veel aandacht besteed aan een beveiligingsconcept dat zowel praktisch als doelmatig is.
Toegangscodes zijn persoonsgebonden en gekoppeld aan

Of de invalshoek nu de individuele patiënt, het spreekuur, de verpleegafdelUiteraard zijn zowel de concepten als de verschillende functionaliteiten
ing of de operatiekamer is, de toepassing nu binnen of buiten de eigen instelonafhankelijk van elkaar te implementeren, zonder dat hiervoor een
ling plaatsvindt: het cs-ezis staat garant voor een volledige ondersteuning van
volledige implementatie van het cs-ezis hoeft plaats te vinden. Deze
de dagelijkse activiteiten.
concepten en functionaliteiten kunnen binnen uw zorginstelling opti-

een instelbaar autorisatieprofiel. Daarnaast zorgen
logbestanden ervoor dat elke inzage en mutatie achteraf te
traceren zijn. Bij externe uitwisseling van gegevens wordt
moderne encryptie toegepast.

maal worden ingezet, waarbij de integratie met de reeds aanwezige
systemen wordt gewaarborgd.

Visie voor de lange termijn

Vooruitstrevend in de zorg

ChipSoft is een succesvolle en dynamische onderneming met een eigentijdse
visie op automatisering in de gezondheidszorg. Op basis van een gedegen
kennis van de ontwikkelingen binnen de zorgsector voorzien wij in trefzekere
ict-oplossingen. Innovativiteit, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid zijn
daarbij onze sleutelwoorden.
Met het cs-ezis hebben wij een basis gelegd voor de toekomst. Het op
Windows gebaseerde cs-ezis biedt een sluitende oplossing voor de
toenemende behoefte aan flexibel inzetbare functionaliteit en transmurale
communicatiemogelijkheden. Met het cs-ezis bent u als organisatie optimaal voorbereid op toekomstige ontwikkelingen binnen de zorgsector.

tt Melissaweg 23-25
1033 sp Amsterdam

Postbus 37039
1030 aa Amsterdam

tel 020 493 90 00
fax 020 633 19 75

marketing@chipsoft.nl
www.chipsoft.nl

Ontwerp brochuremap met inlegvellen voor ChipSoft. Een bedrijf
dat software ontwikkelt voor
ziekenhuizen.

