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Bent u klaar voor de toekomst?
De tandartsbranche is in beweging. De tarieven in de mondzorg staan door de overheid en de
verzekeraars steeds meer onder druk. Inspelen op recente ontwikkelingen kan alleen als u duidelijk
inzicht heeft in de bedrijfsvoering van uw praktijk. Als zorgondernemer bent u druk met uw praktijk en
uw patiënten. Maar hebt u de risico’s en gevolgen voor uw praktijk goed in beeld of is dit niet uw zorg
en houdt u zich daar niet mee bezig binnen uw praktijk? Als u beschikt over up-to-date informatie
kunt u knelpunten bijtijds vertalen naar kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
Actueel inzicht in uw bedrijfsresultaat
Om actueel inzicht te houden in uw gehele praktijkvoering is het van groot belang om een
administratie te hebben die up-to-date is. Intelly heeft specifiek voor de zorgpraktijk een online
boekhouddienst ontwikkeld. Dit administratieve totaalpakket neemt de volledige boekhouding van u
over! U heeft alleen een internetverbinding en een scanner nodig. Declaraties (al dan niet via
VECOZO), inkoopfacturen, bonnetjes en bankafschriften worden volledig automatisch verwerkt en
gecontroleerd door administratieve professionals die kennis hebben van uw declaratieproces. Zo
bespaart u wel tot 70% op uw declaratieafhandeling en boekhouding.
Uw patiënt, uw geld
Bij het ontwikkelen van onze boekhouddienst hebben we als uitgangspunt genomen dat het úw
klanten zijn en dat het úw geld is dat wij administreren. Daarom voorzien wij alle uitingen van uw
logo en contactgegevens. De gelden worden direct op uw rekening gestort en staan meteen tot uw
beschikking zonder inhouding van kosten. Contact met de patiënt wordt vanuit uw praktijk gedaan,
zodat u weet wat er speelt en u de patiënt op uw eigen manier te woord kunt staan.
Intelly helpt de zorgondernemer meer tijd en geld over te houden, nu en voor later.
www.intelly.nl/Care

T: +31(0)88-451 5678

E: info@intelly.nl
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Verwerking van volledige boekhouding (declaraties, inkoop, lonen, etc.)
Koppeling met VECOZO, zodat declaraties juist worden verwerkt en afgehandeld
Snel over uw geld beschikken, ook zonder factoring
Totale kostenbesparingen mogelijk tot 70%
Aanzienlijke tijdwinst
Eenvoudige inkoopadministratie doordat u uw inkoopbonnen scant en mailt
Uw debiteurenbeheer wordt volledig verzorgd
Eenvoudig gebruik van automatische incassofunctie
Optimaal gebruik maken van de voordelen van online betalen
Actuele banksaldi
Relevante managementinformatie (omzet en kosten per verrichting, locatie, patiënt)
Inzicht in actueel bedrijfsresultaat (omzet, rendement, kosten) via online dashboard
Online samenwerking met uw accountant
Overal en altijd inloggen, want Intelly Care is altijd online
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