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SharePoint Portals in de zorg: 
implementatie tips uit de praktijk 

Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening op orde te willen hebben. Om 

bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het Nieuwe Werken te hanteren. Het 

stroomlijnen van informatievoorziening is vaak een meerjarenplan. Waar begin je? En wat 

kunnen SharePoint en Portal oplossingen daar aan bijdragen? Wellicht wordt er al langer 

geroepen dat men met SharePoint wil werken. Wat zijn de voordelen en valkuilen en hoe 

pak je het project aan? 

In deze whitepaper wordt een duidelijk beeld gegeven over waarom het implementeren van 

SharePoint in de zorg een waardevolle bijdrage kan leveren. Vervolgens wordt er uitleg 

gegeven over de aanpak en met welke stappen dit te realiseren is.  

1. Recente ontwikkelingen in de zorg die informatiedeling en samenwerken 

beïnvloeden 

2. 5 redenen om met SharePoint Portals te werken 

3. Aanpak van succesvol implementeren van SharePoint in de zorg 

4. Do’s en don’ts bij het implementeren van SharePoint 

5. Oplossingen voor een succesvol SharePoint project in de zorg 
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Recente ontwikkelingen in de zorg die informatiedeling en 

samenwerken beïnvloeden 

Zorg 2.0 

Zorg 2.0 is een belangrijke maatschappelijk ontwikkeling. Er wordt van zorginstellingen 

verwacht dat ze anders omgaan met informatie die binnen de instelling aanwezig is. Immers, 

cliënten verwachten dat ze elektronisch afspraken kunnen maken of hun eigen elektronische 

dossier in kunnen zien.  

Cliënten willen meer participeren en dit heeft een duidelijk verband met 

informatieverstrekking. Cliënten ervaren die participatie niet op het moment dat zij niet via 

de e-mail vragen kunnen stellen of een afspraak kunnen maken. Door deze maatschappelijke 

verwachtingen  wordt het voor een zorginstelling steeds belangrijker om de informatie niet 

alleen intern, maar ook extern beschikbaar te stellen. Dit is echter alleen mogelijk als de 

zorginstelling de informatievoorziening intern op orde heeft.  

Daarnaast gebruiken cliënten steeds vaker social media om informatie in te winnen over 

ziektebeelden of prestaties van een zorginstelling. Als je als zorginstelling niet aanwezig bent 

op social media platforms, mis je de boot. Enerzijds kan er dan niet geluisterd worden naar 

cliënten en worden gediscussieerd met de doelgroep. Anderzijds kun je dan ook niet zorgen 

dat informatie op het internet betrouwbaar blijft. Het is essentieel dat zorginstellingen zich 

ook middels deze communicatie positief kunnen onderscheiden. 

Zorg 2.0 is dus een heel duidelijke trend waarbij er druk komt om de interne en externe 

informatievoorziening te verbeteren.   

Druk op efficiency en stijging naar zorgvraag 

Vanuit prognoses blijkt dat, vanwege de vergrijzing, de vraag naar zorg zal stijgen. Anderzijds 

is er steeds minder goed gekwalificeerd personeel beschikbaar. Het aantrekken van nieuw 

personeel is daarnaast een enorme kostenpost. Berekeningen geven aan dat er (bij een 

gelijkblijvende arbeidsproductiviteit) tussen de 300.000 en 500.000 extra medewerkers in de 

zorg nodig zijn om aan de toenemende zorgvraag te voldoen. Het is duidelijk dat dergelijke 

personeelsuitbreidingen niet mogelijk zijn wegens beschikbaarheid en kosten.  

Tabel 1. Top 5 knelpunten in 2007 en 2009 voor de sector zorg 

 

Bron: werkgeversenquête 2007 en 2009, Prismant  
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Als gevolg hiervan is het noodzakelijk dat cliënten en hun families een nadrukkelijk 

onderdeel gaan vormen in het zorgproces. In het verlengde daarvan zullen cliënten meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen gezondheid. De cliënt zal dus veel 

centraler staan als het gaat om de eigen gezondheid. Hiermee zullen de kosten voor de zorg 

automatisch dalen. Dit heeft ook een duidelijk verband met zorg 2.0. 

Het nieuwe werken 

Binnen de zorg bestaan veel misverstanden over de term Het Nieuwe Werken. 
Bij  Het Nieuwe Werken denkt men snel aan het inrichten van thuiswerk- en flexplekken voor 

een kantooromgeving, inclusief de bijbehorende verandermanagement trajecten. Omdat de 

meeste medewerkers zorg verlenen, wordt regelmatig de vraag gesteld of Het Nieuwe 

Werken wel voor hen weggelegd is. 

De essentie van Het Nieuwe Werken bestaat echter uit  ketenintegratie, transparantie 

binnen de organisatie, meer inzicht in de processen en daardoor sneller kunnen beslissen. 

Dit speelt een belangrijke rol voor de ondersteunende diensten, maar ook voor de  

medewerkers in het zorgproces. 

Een goed voorbeeld hiervan is een zorginstelling met veel locaties. Ambulante medewerkers 

gaan locaties langs om een indicatie te maken van de specifieke behandelingen die cliënt 

nodig hebben. De informatie, waaronder verslagen, die hierdoor ontstaat moet op een 

snelle en efficiënte manier opgeslagen en gedeeld worden.  

ICT toepassingen zoals portalen helpen hierbij, zodat de medewerker meer tijd over houdt 

voor het verlenen van zorg.  

Oplossingen voor Het Nieuwe Werken moeten dus antwoord geven op de vraag ‘hoe kun je 

alle medewerkers goed van informatie voorzien, op ieder tijdstip en op iedere locatie’. 

Conclusie: processen anders inrichten 

De enige route naar succes is door de processen anders in te richten en hier 

informatietechnologie heel nadrukkelijk bij in te zetten. Om uiteindelijk productiever te 

worden en beter de doelen te bereiken.  

Door bovengenoemde onomkeerbare trends (Zorg 2.0, stijging naar zorgvraag en Het 

Nieuwe Werken) zullen cliënten, medewerkers en andere doelgroepen altijd en overal 

moeten kunnen beschikken over de voor hen relevante informatie binnen zorginstellingen.  
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5 redenen om met SharePoint (Portals) te werken 

 

1. Samenwerking bevorderen en informatie delen 

Een belangrijke beweegreden om met het SharePoint platform en portalen te werken 

is  de interne samenwerking te bevorderen en informatievoorziening te verbeteren. 

Portalen bieden een veel standaard functionaliteit voor afdelings- of projectwerken. 

In essentie gaat het erom wat ermee bereikt kan worden. Het grootste voordeel is 

dat men er tijd- en plaatsonafhankelijk mee kan werken. Vaak gaat dit niet zo 

makkelijk met bestaande backoffice applicaties. Bovendien zijn er hiervan vaak 

tientallen aanwezig binnen een zorginstelling.  

 

2. Toegang tot verschillende applicaties 

Een SharePoint portaal biedt de mogelijkheid om via één consistente 

gebruikersinterface toegang te geven tot verschillende backoffice applicaties. Hierbij 

kan het onderscheid worden gemaakt tussen ‘heavy users’ en ‘light users’.  

Een heavy user is iemand die, bijvoorbeeld, in een financieel pakket de boekhouding 

doet. Dit type gebruiker werkt in  het algemeen niet via een portaal om gegevens in 

te zien of te bewerken. Een light user is iemand die af en toe wat informatie nodig 

heeft uit dit financieel pakket om de juiste beslissing te kunnen nemen of informatie 

te verschaffen. Voor dit type toepassing is een portaal uitermate geschikt. 

 

3. Beheer van ongestructureerde informatie verbeteren 

Naast portaal functionaliteiten, biedt het SharePoint platform ook heel nadrukkelijk 

document management functionaliteiten. Het is mogelijk om alle papieren 

documenten zoals dossiers, contracten en facturen te digitaliseren met behulp van 

aparte digitaliseringsoftware. De documenten komen automatisch op de juiste plek 

in SharePoint terecht. Op een heel efficiënte manier kunnen mensen vervolgens 

gezamenlijk aan documenten werken. Met behulp van automatische zoekwoorden 

en versiebeheer is het eenvoudig om de meest up-to-date bestanden snel terug te 

vinden.  

Binnen de zorg worden portalen vaak gecombineerd met document management 

functionaliteiten, zodat men op verschillende locaties, afdelingen of projecten 

makkelijker toegang heeft tot informatie.  

 

4. Kwaliteitsmanagement 

Het leveren van constante kwaliteit is binnen de zorg van essentieel belang. 

Zorginstellingen gebruiken daarom vaak een apart systeem voor het beheren van het 

kwaliteitshandboek. SharePoint biedt met haar standaard functionaliteit een 

platform voor de administratie die verbonden is aan kwaliteitsmodellen, zoals de 

HKZ.  
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Met name op SharePoint 2010 kan een document beheersysteem worden ingericht 

voor kwaliteitsbeleid. Met behulp van autorisaties wordt iedere 

(hoofd)verantwoordelijke vastgelegd. Door automatische revisies heeft men 

inzichtelijk wat de evaluatieperiode is en welke minimale bewaartermijn er geldt. 

Met behulp van werkstromen kunnen er automatische waarschuwingen ingesteld 

worden om documenten per periode te herzien of taken uit te zetten. Op deze 

manier heeft men een centrale ordening van alle documentatie met betrekking tot 

kwaliteitszorg. 

 

5. SharePoint als intranet 

De gemiddelde intranet toepassing in de zorg is vrij statisch. Met name de afdeling 

communicatie is van mening dat het huidige intranet niet gebruiksvriendelijk is en te 

weinig  interactie mogelijkheden biedt. Het inzetten van discussie fora, blogs en 

integratie met social media is een grote beperking. Men is van mening dat het 

intranet moet leven onder de lezers en hen ook de mogelijkheid moet bieden een 

actieve bijdrage te leveren aan de communicatie.  

SharePoint 2010 biedt mogelijkheden om het intranet levendig en dynamisch in te 

zetten en dit te combineren met een portaal, document management functionaliteit 

of social media. Bij deze combinatie trekt men automatisch ook meer publiek naar 

het intranet toe. Immers, als medewerkers naar hun projectensite toegaan op 

SharePoint, is het een kleine stap om ook nieuwsberichten te lezen of aan te maken 

op hetzelfde platform.  

Aanpak van succesvol implementeren van SharePoint in de zorg 

Groot denken, klein beginnen 

Enerzijds moet je als zorginstelling goed bepalen waar je over 1,5 tot 2 jaar wil staan. 

Anderzijds moet je klein en praktisch beginnen met projecten die snel succesvol zijn. Op 

deze manier creëer je automatisch draagvlak binnen de organisatie.  

Meestal zijn er vraagstukken die binnen iedere zorginstelling wel leven. Bijvoorbeeld hoe je 

eenvoudig kunt samenwerken binnen projecten over verschillende vestigingen, waar ook 

externe partijen bij betrokken zijn. Hierbij is het slim om na te gaan wat voor type 

documenten er worden geproduceerd en welke communicatie er heen en weer gaat via de 

e-mail. Om vervolgens te kunnen concluderen of je dit kunt ondersteunen met SharePoint 

Server 2010, of zelfs al met SharePoint Foundation 2010 – de gratis variant van SharePoint.  

Vanuit IT management bepaal je dus je strategie en plan voor de toekomst, en maak je dit 

plan gereed voor kleinere stappen.  
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Het is van belang een gezonde mix te zoeken tussen het inzetten van een platform voor de 

lange termijn, en anderzijds het realiseren van kleine projecten op korte termijn en daarmee 

voortgang boeken.  

Draagvlak creëren 

IT Management kan op  meerdere manieren draagvlak creëren. De inrichting van een 

projectensite kan binnen enkele dagen gerealiseerd worden. Als medewerkers merken dat 

deze andere manier van werken veel efficiënter is, gaan ze zich ook afvragen of het platform 

ook voor andere doeleinden ingezet kan worden. Op deze manier groeien de vraagstukken 

en creëer je dus meer draagvlak. 

Daarnaast is het noodzakelijk urgentie te creëren bij het Raad van Bestuur, door een 

duidelijke eis te stellen om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Bijvoorbeeld in het geval 

van een verhuizing zal het vele malen meer kosten om het papieren archief mee te 

verhuizen. Vanuit deze noodzakelijke kwestie kan men gemakkelijker naar het doel 

toewerken en zorgen dat er draagvlak ontstaat en er mensen en middelen vrijgemaakt 

worden voor het project en beheer.  

Aansluiting op werkprocessen 

Het is heel belangrijk om te begrijpen hoe de werkprocessen lopen van zorgmedewerkers, 

zoals verpleegkundigen, ambulante medewerkers of consulenten. Het verkrijgen van 

gebruikersacceptatie bepaalt namelijk deels het slagen van een project. Helaas wordt dit 

deel vaak onderschat.  

Het werk en de passie van zorgmedewerkers ligt namelijk bij het praten en verzorgen van 

cliënten, en niet bij het werken met complexe IT toepassingen. Hierdoor moet er vanaf het 

begin gekeken worden naar hoe de werkwijze voor zorgmedewerkers zo eenvoudig mogelijk 

gemaakt kan worden, wat ze nodig hebben en wat ze willen (dus: het managen van de 

verwachtingen). Maar wel zodanig dat zij tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken.  

Dit kan heel simpel gedaan worden, door herkenbare functionaliteit en logo’s te gebruiken. 

Zodat zij snel weten waar informatie gevonden kan worden. De drempel moet voor hen dus 

zo laag mogelijk zijn. De sleutel tot succes is ervoor zorgen dat medewerkers weinig last en 

veel profijt van verandering in het proces hebben.  
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Do’s en don’ts bij het implementeren van SharePoint Portals 

Do’s 

1. Stel een duidelijke visie op 

Als organisatie moet je bepalen waar je naar toe wil werken als het gaat om 

informatie delen en samenwerken. Vervolgens moet er gekeken worden bij welke 

vraagstukken je SharePoint wilt inzetten om organisatieprocessen te verbeteren. Als 

er voldoende organisatorische aanknopingspunten zijn om SharePoint als platform in 

te zetten, moet het bestuur en IT management een eenduidige visie opstellen. Deze 

visie moet ervoor zorgen dat alle afdelingen dezelfde kant op willen. 

 

2. Zorg voor een goede business case 

Regelmatig lopen zorginstellingen aan tegen de licentie investeringen in SharePoint. 

Zeker als het gaat om de SharePoint Server 2010 variant. Al gauw wordt de hoge 

investering in dit platform gezien als knelpunt en is daardoor de business case niet 

duidelijk. 

De gratis variant van SharePoint – SharePoint Foundation 2010 – biedt als basis vaak 

al voldoende functionaliteit om informatie en documenten te delen. Uiteraard moet 

er in het begin goed gekeken worden naar wat het vraagstuk is en welk lange-termijn 

visie de organisatie heeft. Daaropvolgend kan men nog eens kritisch de vraag stellen 

of de basis gelegd kan worden met SharePoint Foundation 2010.  

Daarnaast kan men voor bepaalde gebruikersgroepen Office365 inzetten, waarbij 

SharePoint 2010 in de cloud wordt aangeboden. Hiermee voorkomt men dat de 

kosten in het begin hoog zijn.  

Voor IT management geldt dat de investering in SharePoint gezien moet worden als 

een platform investering. Waarbij men in de toekomst kan uitbouwen op 

verschillende functionaliteiten.  

 

3. In kleine stappen snel winst boeken 

Vanuit de praktijk zijn er voorbeelden van zorginstellingen die klein beginnen met 

bijvoorbeeld een consulentenportaal en deze in een later stadium combineren met 

een digitaal cliëntendossier. Dit kan op basis van SharePoint Foundation 2010. Door 

een groter traject in kleine stukken op te knippen, kunnen eindgebruikers langzaam 

wennen aan deze nieuwe manier van werken. Door delen van het proces in kleine 

stappen te verbeteren, kan men ook gemakkelijker draagvlak creëren.  

 

4. Stel een beleid op voor governance 

Op het moment dat men meer structuur gaat geven aan informatie, komt het thema 

governance ook aan  de orde. Het regelen van een governance beleid is vaak een 

onderschat thema binnen zorginstellingen en organisaties in het algemeen. Bepaal 

dus welke verantwoordelijken welke type informatie en initiatieven gaan beheren.  
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Over het algemeen moet de basis (technische) autorisatiebeheer liggen bij de ICT 

afdeling. Hieronder valt het inrichten van de Active Directory en groepen die bij 

elkaar horen qua autorisaties om het single-sign-on principe te hanteren.  

 

Vanuit praktijkervaringen is het meest efficiënt om per functionele afdeling een 

eigenaar te benoemen voor het beheren van alle content. De afdeling 

personeelszaken zal verantwoordelijk moeten zijn voor alle content met betrekking 

tot HRM en de communicatie afdeling is verantwoordelijk voor de publicatie van alle 

interne en externe nieuwsberichten.  

Verder kan er per afdeling nog een onderscheid gemaakt worden tussen mensen die 

content maken en mensen die publicatierechten hebben. En hierin moet een 

samenwerking ontstaan. 

Per functioneel gebied is het afhankelijk van hoe je sitebeheer en content beheer wilt 

organiseren. Het meest efficiënt is dat alle afdelingen vaste rubrieken en sjablonen 

krijgen voor de sites die zij creëren. 

 

5. Informatie genereren om ervan te leren 

Na de implementatie wordt het steeds belangrijker om informatie te genereren over 

de processen die via een portaal lopen. Op deze manier kan men ervan leren en de 

inrichting steeds verbeteren en bijstellen.  

Een voorbeeld hiervan is een factuur die op SharePoint staat en via een werkstroom 

terecht komt bij specifieke verantwoordelijken. Hierdoor ontstaat er informatie over 

o.a.: hoelang het duurt voordat een factuur geaccordeerd is, hoeveel stappen zijn er 

nodig voordat deze geboekt wordt, enzovoorts. Met deze zinvolle informatie kun je 

rapportages genereren en organisatieprocessen verbeteren.  

Don’ts  

1. Beredeneren vanuit ICT gedachte 

Vanuit de ICT afdeling wordt er vaak gedacht ‘we gaan SharePoint gebruiken, 

installeren en we gaan er gewoon mee werken’. Het risico van deze aanpak is dat er 

niet wordt gewerkt vanuit de totale organisatie- of ICT visie en SharePoint heel snel 

uitgroeit tot een onbeheersbare omgeving. Hierdoor zal men geen grip meer hebben 

op de informatie en zal het project uiteindelijk stranden in een onoverzichtelijke 

omgeving. SharePoint wordt hier als doel gezien en niet als middel om samenwerking 

te bevorderen.  

 

Om dit te ondervangen kan er het beste gestart worden met een SharePoint 

projectenkalender of een workshop waarbij je vanuit de visie bepaalt welke business 

case het meest duidelijk is en welke projecten de meeste prioriteit hebben. 
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2. Uitgebreid analyseren 

Voordat men vanuit de visie of wens de vertaalslag maakt naar een portaal, is het 

mogelijk om eerst uitgebreid een analyse uit te voeren. Bij ondersteuning van een 

SharePoint leverancier wordt er vaak eerst een uitgebreide architectuur gemaakt. 

Deze bestaat uit een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp.  

Voorafgaand aan dit traject zal men eerst veel kosten moeten maken voor de 

analyse, waarbij de uitkomst een architectuurdocument is wat als basis vormt voor 

de vervolgstappen.  

 

Het risico hiervan is dat er gelijk veel kosten gemaakt zijn en de gebruikers zich nog 

onvoldoende een voorstelling kunnen maken van wat de mogelijkheden zijn van het 

nieuwe portaal. In de praktijk merkt men namelijk pas wat de mogelijkheden en 

beperkingen zijn. Hierdoor kunnen gebruikersorganisaties opeens anders denken 

over fundamentele zaken die ze missen in het portaal.  

 

Om dit op te lossen kan er het beste gewerkt worden met standaard zorg sjablonen 

die op basis van SharePoint eerder zijn gemaakt – door leveranciers of andere 

partijen. In het geval van een intranet omgeving of kwaliteitshandboek toepassing, 

kan men het beste zoeken naar generieke oplossingen die eerder zijn gebouwd. Door 

de functionaliteit te beoordelen tijdens een workshop, hoef je alleen af te bakenen 

welke functionaliteit je wel of niet wilt implementeren. Hiermee worden tijd en 

kosten bespaard in de ontwikkelfase en kan men sneller en effectiever de 

verwachtingen van eindgebruikers managen.  

 

Door het gebruik van standaard (Microsoft) technologie zorg je ervoor dat je een 

toekomstvaste oplossing inzet. Er is geen sprake van afhankelijkheid van één 

leverancier en je kunt als instelling ook eenvoudig zelf kennis opdoen. 

 

3. Starten zonder een communicatieplan 

Geen enkel project kan succesvol worden geïmplementeerd zonder dat er een goed 

communicatieplan aanwezig is. Uiteraard moet er eerst vastgesteld worden, vanuit 

ICT & organisatie visie, hoe je het project aanvliegt en welke functionaliteiten je wilt 

implementeren. Daarna is het belangrijk dat er nagedacht wordt over hoe men 

hierover gaat communiceren richting de gebruikersorganisatie en hoe er bestaande 

communicatiemiddelen worden ingezet. 

 

Jongere medewerkers gaan anders om met informatie, internet en social media, dan 

oudere medewerkers. Het is van belang dat je beide doelgroepen kunt ondersteunen 

en faciliteren met het SharePoint platform.  
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4. Project starten zonder scope 

SharePoint wordt vaak vergeleken met een Zwitsers zakmes waarbij alles in één keer 

uitgeklapt kan worden. Het gevaar is dat men met SharePoint alles in één keer wil 

implementeren. Bij grote complexe implementatietrajecten van SharePoint bestaat 

de kans, ook als je met een leverancier werkt, dat de scope verdwijnt waardoor het 

lastig is om het project af te ronden.  

 

Daarnaast bestaat de kans dat als een project te klein is, men geen zicht meer heeft 

op waar ze naar toe willen werken. In dit geval is het een ‘eilandproject’ en bestaat er 

geen lange-termijn visie waarbinnen dit project past. Het project komt dan wel live, 

alleen bestaat het risico dat zo’n project na een paar jaren weer uit gefaseerd wordt.  

 

Een mogelijke aanpak is door te timeboxen. Dit betekent dat deadline en budget 

vastgezet worden. Met deze twee belangrijke uitgangspunten bekijk je kritisch welke 

noodzakelijke functionaliteit je wilt implementeren. Alle functionaliteiten 

categoriseer je naar ‘the must-haves, the should-haves en the nice-to-haves’.  

 

5. Verschillende groepen in één overleg  

Wie wordt beheerder van het ene portal project en wie maakt beslissingen over het 

andere project? Als er een wens bestaat voor een HR portaal, projectenportaal en 

een intranet, wordt het afgeraden om alle drie projectgroepen in één overleg te 

plaatsen en te bespreken wat zij exact willen implementeren. Hierdoor ontstaat er 

een trage besliscultuur en veel verwarring. Volgens Jane McConnell (2011) zijn er drie 

redenen waarom dit zo lastig is: 

a. Verschillende groepen nemen tegenstrijdige beslissingen; 

b. De juiste mensen zijn vanaf het begin niet betrokken bij het nemen van de 

beslissingen; 

c. Besluiten die betrokkenen nemen hebben geen relatie met de werkelijkheid en 

zijn te theoretisch. 

 

Per projectgroep zal er een time box vastgesteld moeten worden, waardoor er 

pragmatisch gestart kan worden.  
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Oplossingen:  Standaard Zorgportalen, ThysCare® & iPad integratie 
Wilt u graag  hulp bij het implementeren van SharePoint? Hulp die verder gaat dan alleen 

het bepalen van een functioneel of technisch ontwerp? Thysia Information Management 

biedt u de oplossing.  

Als zorgpartner zoekt Thysia naar de toepasbaarheid van standaard technologie in het 

proces van een zorginstelling. Dit betekent dat men sneller, goedkoper en eenvoudiger 

SharePoint oplossingen kan implementeren.  

1. Standaard portal templates voor de zorg.  

Of het nou gaat om een cliënten portal, projecten portal of HR portal; u creëert via 

het internet een veilige en centrale toegangspoort tot alle informatie. De 

eigenschappen: 

- Gepersonaliseerde informatie voor iedere doelgroep 

- Efficiënt samenwerken met collega’s, cliënten of zorgverleners 

- Krachtige zoekmogelijkheden en uitbreidbaar met workflows 

- Integratie met backoffice applicaties 

Meer weten? Vraag de documentatie aan via: http://www.thysia.eu/zorg/sharepoint-

portals 

  

2. Standaard zorg intranet: ThysCare®.  

ThysCare® zorgt ervoor dat uw medewerkers sneller communiceren onderling en 

efficiënter samenwerken via het intranet. De eigenschappen: 

- Plaatsen en inzien van mededelingen en berichten 

- Eenvoudig samenwerken in projecten door middel van project- en teamsites 

- Social networking, kennisdeling en vormen van communities 

- Gemakkelijk delen, inzien en bewerken van documenten met versiebeheer (o.a. 

HKZ documenten en protocollen) 

- Zoekmachine functionaliteit 

Meer weten? Vraag de uitgebreide omschrijving aan via: 

http://www.thysia.eu/zorg/intranet.html 

 

3. SharePoint Portals op iPads of andere PC tablets.  

Efficiënt en productief samenwerken in Excel of Word documenten via iPads? Portal 

informatie inzien via tablets? Omdat je toegang hebt tot een internet browser, is het 

gezamenlijk werken in documenten mogelijk via Office Web Apps. Thysia biedt hier 

oplossingen voor. Voordeel voor de IT organisatie is dat zij geen beheer hoeven doen 

op de iPads, omdat medewerkers volledig via de browser werken. De documenten 

staan op de SharePoint Server en worden dus veilig opgeslagen. 

Meer weten? Vraag de factsheet aan over iPads en Office Web Apps: 

http://www.thysia.eu/zorg/sharepoint-en-ipads.html  

http://www.thysia.eu/zorg/sharepoint-portals
http://www.thysia.eu/zorg/sharepoint-portals
http://www.thysia.eu/zorg/intranet.html
http://www.thysia.eu/zorg/sharepoint-en-ipads.html
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