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1. Introductie AX4Health 

1.1 Inleiding 

In dit document wordt een high level overview gegeven van de AX4Health oplossing. AX4health is een zeer uitgebreid 

product met zeer veel functionaliteit, hetgeen onmogelijk in een document is te beschrijven.  Mocht U na het lezen van het 

product overview vragen hebben, neem dan contact met ons op.   

AX4Health biedt een krachtig, geïntegreerd en gebruiksvriendelijk ERP systeem voor Finance, Projecten, Inkoop, Logistiek, 

HRM en facilitair management. In AX4Health zijn alle modules volledig geïntegreerd waardoor processen zoals “Purchase to 

Pay” vlekkeloos in elkaar overlopen en invoer van data altijd eenmalig is. Een modern workflow systeem zorgt voor efficiënte 

en flexibele procesondersteuning. 

 

Door de bekende Microsoft interface is het beheer eenvoudig en de zelfredzaamheid van medewerkers groot. Gebruikers 

zullen in korte tijd met het systeem leren werken. Dagelijkse gebruikers werken via een overzichtelijke Windows cliënt, 

terwijl andere gebruikers zoals decentrale aanvragers zonder veel uitleg aan de slag kunnen met via een gebruiksvriendelijke 

web portal met onder andere een winkelwagen zoals in bekende webwinkels te vinden is.  

AX4Health is gebaseerd op het Microsoft Dynamics AX platform, dat een framework bevat voor integratie met andere 

systemen, rapportage middelen (gebaseerd op Microsoft SQL producten), conversie tool ing en naadloos integreert Microsoft 

Office voor rapportage, documentbeheer en gegevensbeheer. 

Met AX4Health kunnen operationele processen en beheer zeer efficiënt worden opgezet, terwijl (kwaliteits)controle, 

tijdigheid en permanent inzicht in alle processen gewaarborgd zijn. 

1.2 Applicatie domein met AX4Health 

AX4Health biedt vervanging voor alle huidige systemen voor Finance, Logistiek en Inkoop. Ook veel losse lijsten die nu in 

Excel worden bijgehouden kunnen waarschijnlijk in het systeem worden ondergebracht. 

Een koppeling op basis van HL7 met het EZIS is standaard onderdeel van AX4Health. Andere systemen, waaronder Ultimo en 

het externe WMS, kunnen via het integratie framework geïntegreerd worden maar zeker ook op termijn in AX4Health 

ondergebracht worden. 

1.3 Implementatie 

De implementatie van AX4Health is gebaseerd op een pre-configured oplossing die gebaseerd is op ziekenhuis “Best-

Practices”. Hierdoor wordt de implementatie vereenvoudigd terwijl “de winkel open kan blijven”. Het standaard convers ie 

framework zorgt ervoor dat de aansluiting met de huidige systemen tijdens de conversie continu controleerbaar en 

herleidbaar is. 

1.4 ICT beheer 

AX4Health wordt binnen de bestaande ICT infrastructuur van ziekenhuis geïnstalleerd. Door gebruik te maken van bekende 

Microsoft componenten is het in eigen beheer houden van het systeem eenvoudig én past onze oplossing in elk op Microsoft 

gebaseerd netwerk. Ondersteuning voor bijvoorbeeld Active Directory (authenticatie én autorisatie), virtualisatie, terminal 

server oplossingen en distributiesystemen voor software zijn hierin standaard. De basis van Microsoft Dynamics AX 2012 kan 

perfect overweg met de laatste software van Microsoft zoals Windows 7, Windows 8 of Office 2007, 2010 en 2013.  

Dynamics AX kent een drie laags structuur met een SQL Server database, een centrale Windows Service en een Windows 

client of web portaal voor de gebruikers. Een OTAP structuur is daarbij de standaard.  
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2. Inkoop 

2.1 Inleiding 

Inkoop is binnen AX4Health volledig geïntegreerd. Het beheer van artikelen, leveranciers, prijzen, voorraden etc. wordt 

eenmalig en centraal uitgevoerd. Ook hebben alle spelers in het inkoopproces, van inkoopaanvraag tot betaling continu 

inzicht in het proces en worden proactief worden geïnformeerd over de voortgang van lopende inkoopprocessen. 

2.2 Decentrale aanvragen 

Decentraal aanvragers beginnen hun aanvraag op een portaal vergelijkbaar met een webwinkel. Op dit portaal kan 

gebladerd worden door categorieën, kunnen favorieten gedefinieerd worden, kan gezocht worden naar  artikelkenmerken, 

kunnen prijzen vergeleken worden en kan de status van eerdere bestellingen gevolgd worden. De gebruiker kan in eenzelfde 

omgeving eenduidig goederen (magazijn- en koopartikelen), diensten, investeringen en nieuwe (niet-catalogus) artikelen 

bestellen. Geïmporteerde leveranciers catalogi zijn beschikbaar en gebruikers kunnen doorklikken naar de webwinkel van 

leveranciers en daar, volledig geïntegreerd, het AX4Health winkelmandje vullen (via Punch-out). Bij het afrekenen kan de 

gebruiker zelf de afleverlocatie aangeven. 

De portal toont een geautoriseerd assortiment van artikelen voor de kostenplaatsen waar de gebruiker voor mag bestellen 

maar geeft tegelijk inzicht in andere artikelen in de catalogus waarvoor autorisatie aangevraagd kan worde n. Bestellingen 

plaatsen kan op een kostenplaats, vast activum of project. 

 
Figuur 1: Gebruiksvriendelijke webwinkel voor decentraal aanvragers 

Een geavanceerd, maar zonder maatwerk te beheren, workflow systeem zorgt voor de afhandeling van de aanvragen. Indien 

gewenst kan zonder enige tussenkomst de aanvraag als bestelling naar de leverancier worden verzonden, maar scenario’s 

waarbij offerte trajecten of (meerlaagse) goedkeuringen benodigd zijn worden net zozeer ondersteund. De volledige historie 

van actoren en autorisaties wordt vastgelegd. 

2.3 Operationele inkoop 

Goedgekeurde aanvragen (indien niet al automatisch doorgezet door het systeem) worden in één overzicht samengevoegd 

met inkoopbehoeftes vanuit het automatische magazijnbevoorradingssysteem. Inkopers kunnen deze aanvragen bundelen, 

scheiden, periodiek inplannen, controleren op minimale bestelhoeveelheden (i.v.m. orderkosten) en uitsturen via onder 

andere e-mail naar leveranciers. De periodieke planning kan hierin volledig per leverancier of behoefte gestuurd worden. 

Ook voor de operationele inkoop geldt dat het systeem één interface hierin biedt voor goederen, investeringen, bruikleen, 

zichten, retourorders en (reparatie)diensten. 

De operationele inkopers kunnen volledige controle hebben op het artikel- en leveranciersbestand, waarbij opties zoals prijs 

indexatie en historie standaard zijn. De leverancier kan zelf zijn deel van het assortiment en de inkooporders, zoals 

leverdatums, beheren via een web portaal of door leverancierscatalogi via bestanden aan te leveren. 
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Figuur 2: Beheer artikel assortiment vanuit één scherm 

Eenmaal geplaatst kan een order volledig gevolgd worden, van leveranciersprestaties en kwaliteit controle tot het moment 

van aflevering bij een afdeling en de (d.m.v. matching automatische) verwerking van de factuur. 

2.4 Tactische inkoop: Offertes, contractbeheer, periodieke dienstverlening en budgettering 

Vanuit een decentrale aanvraag, of los hiervan voor grotere projecten, kan een offerte traject richting (nieuwe) leveranciers 

opgezet en gevolgd worden. Het resultaat van dit offerte traject kan zowel een inkooporder, raamovereenkomst of contract 

zijn. Voor elke volgende inkooporder, of deze decentraal aangevraagd wordt of volgt uit ee n bevoorradingsadvies, wordt 

altijd rekening gehouden met afgesloten raamovereenkomsten en andere prijsafspraken met de verschillende leveranciers.  

De contractmodule biedt de mogelijkheid om alle contracten, waaronder ook bijvoorbeeld contracten met verzekeraars, 

centraal en veilig op te slaan. Toegang tot de contracten kan beperkt worden per kostenplaats of type contract. 

Contractdocumenten kunnen gekoppeld worden aan een contract en zijn altijd inzichtelijk.  

Afspraken met leveranciers, bankgaranties en bijvoorbeeld betalingsschema’s kunnen eveneens worden vastgelegd en zijn 

voor alle geautoriseerde gebruikers inzichtelijk en worden in alle processen  gerespecteerd. 

2.5 Management informatie 

AX4Health bevat een breed scala aan 

rapportagemogelijkheden en is ook 

opgezet om rapportering 

gebruiksvriendelijk te maken. Duidelijk 

onderscheid en slimme groeperingen 

van data zijn hierbij het uitgangspunt, 

denk bijvoorbeeld aan het duidelijk 

onderscheiden van eenmalige en 

terugkerende leveranciers. 

AX4Health biedt meer dan 1.000 

standaard (veelal configureerbare) 

rapporten. Daarnaast worden er 

standaard per module rapportage 

kubussen meegeleverd waar vanuit elk 

oogpunt door de gebruiker zelf op 

gerapporteerd kan worden.  

Eenvoudige (Microsoft) tools bieden 

gebruikers de mogelijkheid om zelf 

rapportages te maken, maar ook om 

standaard rapportages te definiëren 

en te delen met anderen. 
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3. Logistiek 

3.1 Inleiding 

AX4Health kent een volledig geïntegreerde “Warehouse Management Solution” met alle functionaliteit die benodigd is voor 

het beheer van grote en kleine magazijnen in eenvoudige of complexe logistieke situaties. Met AX4Health is er geen 

noodzaak voor een apart WMS systeem, maar gezien de bijzondere situatie met het LCE is een koppeling met een apart 

systeem zeker mogelijk. 

De logistieke modules van AX4Health, met of zonder koppeling, maken volledig onderdeel uit van het ont vangst en uitgifte 

proces. Fysieke voorraadstanden houden direct verband met de financieel beschikbare voorraad. 

3.2 Magazijn functionaliteit 

Het systeem kent een onderverdeling in sites (logistieke locaties), magazijnen en binnen de magazijnen een verdeling in 

gangen en voorraadlocaties (opgebouwd uit stellingen, planken en bakken). Daarnaast zijn speciale magazijnlocaties zoals 

inslag- en uitslaglocaties mogelijk en kan gewerkt worden met bulk- en order verzamel magazijnen. De inrichting en 

aanvullingsstromen zijn volledig configureerbaar. Per magazijn kan opgegeven worden of deze aangevuld worden vanuit een 

ander magazijn of direct resulteren in een inkoopadvies. Hierbij wordt gekeken naar de uitgifte behoefte o p een magazijn 

(bijvoorbeeld de decentrale aanvragen) en de minimum voorraadstanden die per artikel gehandhaafd moeten worden. Elk 

magazijn kent eigenschappen zodat duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen s teriele- en niet steriele magazijnen. 

 
Figuur 3: Visuele configuratie van magazijnindeling 

Alle magazijnprocessen worden ondersteund door een oplossing met portable handhelds die via een draadloze verbinding 

contact maken met AX4Health. Voorbeelden hiervan zijn ontvangst,  verzamelen, tellen, verplaatsen, pallet transporten en 

gereed meldingen. 

AX4Health genereert niet alleen adviezen voor het bijbestellen en aanvullen van de verschillende magazijnen, het kan ook 

een advies geven over het efficiënter maken van minimum voorraadstanden om een optimale voorraadstand te bereiken ten 

opzichte van een betrouwbare leverzekerheid. 
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3.3 Decentrale magazijnen en kasten 

Op de afdelingen binnen het ziekenhuis kunnen zowel 

decentrale magazijnen als decentrale voorraadkasten 

gedefinieerd worden, waarbij onderscheid gemaakt wordt op 

het moment van registratie van uitgifte en het nemen van de 

kosten (bij decentrale magazijnen bij het verbruik, bij 

decentrale kasten bij het aanvullen van de kasten). 

Het aanvullen van alle decentrale locaties kan door middel van 

handheld terminals via een draadloze verbinding uitgevoerd 

worden, waarbij methodes zoals Topping-Up (aanvullen tot 

standaardhoeveelheid) en Two-Bin (Altijd aanvullen met zelfde 

hoeveelheid) ondersteund worden. Het scannen van de kasten 

resulteert in een directe automatische bestelbon die volgens 

vooraf gedefinieerde periodes per afdeling / locatie verzameld 

kunnen worden voor de juiste aanvul van de locaties. 

3.4 Track & Trace 

AX4Health ondersteunt track & trace van artikelen binnen het 

ziekenhuis. Vanaf het moment van binnenkomst tot het 

moment van uitgifte naar de afdeling kan een artikel op lot- of 

serienummer niveau gevolgd worden. Hierbij wordt vastgelegd 

of artikelen in het magazijn hebben gelegen (en voor hoe 

lang), welke kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd en wie het 

artikel in handen hebben gehad. Alle “Where abouts” van elk 

individueel artikel kunnen hiermee gevolgd worden. 

Bij het ontvangen van goederen kan automatisch een aanvullende kwaliteitscontrole uitgevoerd worden indien dit voo r een 

groep van artikelen (of leveranciers) is gedefinieerd. Hiermee kan onder andere de controle van alle artikelen met een 

stekker worden ondersteund. Er is een directe controle bij binnenkomst of de ontvangsten overeenkomen met de geplaatste 

inkooporders. Non-conformiteiten kunnen hierbij direct geregistreerd worden zodat inkoop of logistiek deze kunnen 

afhandelen. 

In geval van “recalls” of retouren vanaf een afdeling kan gebruik gemaakt worden van een aparte recall case registratie, 

retourorders en/of het blokkeren en terughalen van specifieke voorraad. 

Alle track & trace functionaliteit kan gecombineerd worden met externe WMS locaties en indien gewenst via een integratie 

met externe WMS systemen. 

3.5 Ontvangst- en uitgifte 

AX4Health kent voor de logistieke afdeling uniforme schermen voor direct inzicht in de te verwachten aankomsten en 
uitgiftes per magazijn. Hiermee is er altijd een up-to-date overzicht beschikbaar waarop alle benodigde logistieke activiteiten 
gepland kunnen worden. Vertragingen, afwijkende ontvangsten en voortgang van ontvangst zijn direct toegankelijk en 
inzichtelijk voor de inkoopafdeling. 
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4. Financiën 

4.1 Inleiding 

De financiële modules van AX4Health kenmerken zich door flexibiliteit bij inrichting, zijn gericht op het efficiënt verwerken  

van financiële data en zijn volledig geïntegreerd met de overige modules van AX4Health. Bovendien zijn er standaard 

koppelingen beschikbaar met andere systemen, waaronder de HL-7 patiënten koppeling. 

4.2 Grootboek 

AX4Health faciliteert één omgeving waarin meerdere bedrijfsvoeringen kunnen worden gevoerd. Daarbinnen bestaat de 

mogelijkheid om rekeningschema’s en financiële dimensies (zoals bijvoorbeeld de kostenplaats) desgewenst tussen 

bedrijven te delen. De onderliggende financiële transacties zullen echter altijd binnen een bedrijfsvoering worden 

geregistreerd. Wanneer een transactie betrekking heeft op meerdere bedrijfsvoeringen (zoals  bij een doorbelasting van 

kosten), dan zal het systeem zorgdragen voor een automatische rekening courant boeking in beide legale entiteiten. Tijdens 

consolidatie (evt. via meerdere niveaus) kunnen deze posten vervolgens weer automatisch worden geëlimineer d. 

Financiële dimensies zijn binnen AX4Health onbeperkt en kunnen al dan niet gekoppeld worden aan andere entiteiten uit 

het systeem. Voorbeelden hiervan zijn organisatie-eenheden zoals bedrijfseenheden, afdelingen en kostenplaatsen. Maar 

ook een 1-op-1 relatie met stamtabellen uit sub-administraties (bijvoorbeeld artikelen, artikelgroepen, projecten, 

projectgroepen, etc.) zijn mogelijk. 

De primaire doelstelling van een financiële dimensie is het verrijken van de financiële boeking en de achterliggende 

financiële rapportage, maar kan 

voor veel meer zaken worden 

ingezet zoals bijvoorbeeld 

autorisatie en beleidsvoering zoals 

procuratieregelingen bij inkoop aan 

de hand van een (datum gestuurde) 

hiërarchische structuur. 

Ook periodestructuren kunnen 

optioneel gedeeld worden over 

bedrijven heen indien van 

toepassing. Het afsluiten van 

perioden (al dan niet halverwege de 

maand) gebeurt vanzelfsprekend op 

bedrijfsvoering niveau.  

4.3 Financiële rapportage 

Het systeem kent diverse rapportagemogelijkheden, waaronder die van de financiële rapporten op basis van grootboek, 

financiële dimensies waarin werkelijke met budgetwaarden kunnen worden vergeleken (V&W, Balans, maandrapportages, 

etc.). Rapporten kunnen in diverse formaten worden aangeboden. Een drill -down tot in de achterliggende transacties is 

mogelijk. 

4.4 Budgettering en begroting 

De invoer of import van budgetposten en verwerking ervan is workflow gestuurd. Dit geldt ook voor budget revisies en 

overboekingen gebaseerd op het oorspronkelijke budget. Ontsluiting vindt plaats via de budgetmodule zelf, via financiële 

rapportage, of tijdens constatering van budgetoverschrijding. Projectprognoses kunnen worden geconverteerd naar 

budgetten op grootboekniveau.  

4.5 BTW aangifte 

BTW wordt in het systeem automatisch berekend op basis van factuurgegevens zoals de oorsprong of bestemming en het 

soort goed of dienst. Op basis van de kostenplaats kan worden bepaald of een transactie commercieel (verrekenbaar), niet 

commercieel (niet verrekenbaar) of pro-rata verwerkt dient te worden. BTW aangifte betreft een periodieke taak in 

AX4Health per bedrijfsvoering. Naar wens kan de aangifte elektronisch richting de belastingdienst worden verzorg d.  
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4.6 Verplichtingen en crediteuren 

Alvorens een openstaande post wordt gecreëerd, kan AX4Health tijdens de creatie van de inkooporderaanvraag en / of 

inkooporder een verplichtingenboeking genereren. De verplichtingenadministratie is geïntegreerd met de budgetbewaking: 

Wanneer bij het inleggen van een order, een budget voor bijvoorbeeld een bepaalde kostenplaat s- / kostensoortcombinatie 

wordt overschreden, dan kan de gebruiker desgewenst hiervan een foutmelding of waarschuwing ontvangen. Indien 

geautoriseerd kan de gebruiker inzicht krijgen in de reeds bestaande verplichtingen. 

Voor wat betreft het verwerken van inkoopfacturen, kunnen facturen vanaf het punt van inlezen van de factuurgegevens, tot 

aan de betaalbaarstelling, volledig geautomatiseerd via een workflow worden afgehandeld. De gebruiker heeft inzicht in de 

fase waar en bij wie een factuur zich op dat moment ter goedkeuring in bevindt. Goedkeuring gebeurt volledig elektronisch: 

De gescande factuur is gedurende het gehele proces digitaal benaderbaar.  Dit geldt voor zowel (gesplitste) kosten- als 

goederenfacturen. Voor goederenfacturen is een drieweg match van toepassing. Integratie met de projecten- en vaste 

activamodule is aanwezig. 

 
Figuur 4: De gescande factuur is gedurende het gehele proces digitaal benaderbaar.  

Facturen kunnen worden betaald en / of geïncasseerd aan de hand van betaalvoorstellen. Debiteuren / crediteuren kunnen 

in het algemeen of per factuur geblokkeerd worden. Deelbetalingen en het inrichten van betalingsregelingen worden 

ondersteund. 

4.7 Debiteuren en facturatie 

De interface tussen het ZIS en AX4Health voor wat betreft patiënten beheer geschiedt via een online HL-7 koppeling. Zodra 

een openstaande post voor een patiënt wordt gegenereerd en het patiënten record kent nog geen debiteurennummer, dan 

wordt automatisch het aanverwante debiteurenrecord aangemaakt. 

Alle activiteiten rond debiteuren worden uitgevoerd in AX4Health. Functionaliteit voor naslag / creditering / correctie op 

gefactureerde zorgactiviteit blijft in het ZIS. Er zijn standaard journaalpostkoppelingen (factureringen, omzet) tussen het Z IS 

en AX4Health. Naast deze koppelingen is het ook mogelijk om binnen AX4Health (niet-medische) facturen te generen, 

eventueel aan de hand van een periodiek terugkerend sjabloon.  
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4.8 Projectadministratie, activa en investeringen 

Budgetregistratie en -bewaking is aanwezig en instelbaar per (sub-)project. De projectenmodule onderkent zowel 

exploitatie- als investeringsprojecten. In geval van het laatste kan een project - of een deel daarvan - worden geconverteerd 

naar een vast actief, van waaruit afschrijving (bedrijfseconomisch en optioneel fiscaal) volgt. Uren kunnen geregistreerd 

worden door werknemers zelf via een urenportaal, waarna ze door projectmanager goedgekeurd kunnen worden.  De 

projectenadministratie kent uitgebreide rapportagemogelijkheden om prognose, verplichtingen en gerealiseerde kosten met 

elkaar te kunnen vergelijken over de jaren heen. 

4.9 Materiele Vaste Activa 

Ax4Health biedt de mogelijkheid om aanschafgegevens voor vaste activa registratie in  te stellen en in te voeren. U kunt uw 

vaste activa beheren door kosten te verzamelen, deze te activeren, af te schrijven volgens verschillende methodes , versneld 

af te schrijven en eventueel te herwaarderen. Kosten kunnen ook op de een project worden verzameld en worden 

overgeboekt naar de vaste activa administratie. Op het moment dat het actief de organisatie verlaat kan het actief verkocht 

worden of gescrapped. Uiteraard is de vaste activa module geïntegreerd met het grootboek.  

4.10  Consolidatie en Jaarafsluiting 

Om een indruk te krijgen van de functionaliteit omtrent het afsluiten van het boekjaar wordt in deze paragraaf kort ingegaan 

op het afsluitingsproces. De activiteiten zijn onder te verdelen naar Voorbereiden van het afsluiten boekjaar, consolidatie e n 

afsluiten boekjaar en worden bepaald door de mate van complexiteit van de inrichting.  

Voorbereidende activiteiten zijn bijvoorbeeld: 

 Maandafsluitingen waarbij periodes voorlopig worden dichtgezet. Voorlopig dichtgezette periodes kunnen weer 

worden heropend. Na het afsluiten van het boekjaar worden periodes definitief dichtgezet.  

 Verwerken transacties in de sub administratie en doorboeken journalen in grootboek 

 Genereren afstemmingsoverzichten om de sub administraties aan te sluiten met het grootboek. Openstaande 

debiteuren en crediteuren met betreffende grootboekrekeningen. Voorraad op de balans versus voorraad volgens 

de voorraadadministratie. 

 Genereren van memoriaalboekingen op basis van periodieke journaal 

 Vereffenen van boekingen op grootboekrekeningen. Vereffenen kan handmatig dan wel geautomatiseerd 

plaatsvinden. Maandelijkse activiteit voor onder meer Kruisposten, betalingen onderweg en tussenrekeningen.  

 Intercompany facturen en boekingen genereren. 

 Inlezen van maandelijkse transacties bijvoorbeeld voor doorbelastingen. 

Na het uitvoeren van de voorbereiden activiteiten kan het consolidatie proces gestart worden. Bedrijven kunnen worden 

gedefinieerd als consolidatiebedrijf. In het consolidatiebedrijf geef je aan welke dochterbedrijven als bron dienen. De 

financiële transacties worden opgehaald waarbij het niet noodzakelijk is dat het zelfde rekening schema wordt gebruikt. 

Indien dit niet het geval is dan moet in het rekeningschema van de dochteronderneming(-en) per grootboekrekening worden 

aangegeven wat het equivalent van de rekening is in het consolidatiebedrijf.  Via een speciaal afsluitwerkblad kunnen 

eliminatie journaalposten (VJP) worden gegenereerd of handmatig worden ingevoerd. Na controle kunnen deze definitief 

worden geboekt. Consolidatie vindt plaats in een specifiek periode aan het eind van de maand.  

Als het nieuwe jaar en de periodes zijn aangemaakt kan het boekjaar worden afgesloten. Automatisch wordt de 

openingsbalansboekingen in de beginbalans periode gegenereerd. Deze stap ‘overhalen jaarcijfers’ naar een nieuw boekjaar 

kan een onbeperkt aantal keren worden uitgevoerd. Hierbij wordt de beginbalans elke keer overschreven. 

 

 

 


