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”Van duur maatwerk-

systeem naar een slimme 

standaardoplossing. 

Een verademing!” 

Patrick van Bever

Een betere gezondheid, een betere levenskwaliteit. Als medisch-technische dienst-
verlener in de respiratoire thuiszorg maakt Vivisol België zich sterk voor een duurzame en 
persoonlijke aanpak in de gezondheidszorg. Om het contractbeheer in goede banen te 
leiden, werd Business Experts ingeschakeld. Een slimme zet, aldus directeur Patrick 
van Bever: “Deze automatiseringsslag bespaart ons niet alleen veel geld, maar ook 
veel tijd. Tijd die we nu kunnen besteden aan wat we het liefste doen: de best mogelijke 
thuiszorg aan onze cliënten verlenen.”

Patrick van Bever, directeur Vivisol België:

Optimale organisatie van automatisering
Ruim 130.000 cliënten maken dagelijks gebruik van de thuiszorgtherapieën 
van Vivisol. “Dat zijn veel contractanten die stuk voor stuk moeten kunnen 
rekenen op de best mogelijke zorg. Dat vraagt om een optimale organisatie 
van onze automatisering. Sinds 2004 gebruiken we de ERP software van 
Exact. We wilden op fl exibele wijze nieuwe therapievormen toevoegen in ons 
systeem. Tegelijkertijd moesten we de kosten binnen de perken houden en 
programmeerfouten binnen onze maatwerkoplossing van Exact voorkomen. 
Op dat moment kwam Business Experts in beeld”, licht Van Bever toe.

Denken in oplossingen
”Ons gedateerde systeem voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. 
Business Experts beschikt over veel kennis en ervaring in Exact en leverde 
direct toegevoegde waarde door ons te voorzien van een slimmere, eigen-
tijdse standaardoplossing. Met ons nieuwe contractinformatiesysteem 
kunnen we op een fl exibele manier nieuwe contractvormen aanmaken 
en specifi eke klantwensen doorvoeren, zonder dat daar torenhoge onder-
houdskosten tegenover staan. Dat is denken in oplossingen. Een manier 
van denken die ook in onze genen zit.” 

Werken vanuit één informatiebron
De consultants van Business Experts hebben zich bewezen als betrokken 
serviceverleners. “Binnen no-time kenden ze onze markt en wetgeving en 
stelden ze een aanpak voor die volledig toegespitst was op onze wensen 
en werkwijze. De meeste vooruitgang is geboekt door een betere samen-
werking bij onze Customer Care te bewerkstelligen. Medewerkers op kantoor 
en in de buitendienst, die de patiënten thuis of in het ziekenhuis bezoeken, 
gebruiken nu dezelfde, actuele gegevens. Er is één centrale informatiebron. 
Een verademing!” besluit Van Bever.

DUURZAAM CONTRACTMANAGEMENT LOONT.



Vivisol België maakt deel uit van de Sol Groep en houdt zich sinds 1927 bezig met de 
productie en verkoop van en het toegepast onderzoek naar zuivere en medisch-technische 
gassen. Als aanbieder van medisch-curatieve thuistherapieën is Vivisol België onder meer 
actief in zuurstoftherapie, slaapapneu, ventilatie, diagnosetoestellen en aërosol. 

De vraag
Vivisol België maakt sinds 2004 gebruik van ERP software van Exact. De contractenmodule vereiste meer fl exibiliteit. 
Daarnaast bestond de wens om één centrale webapplicatie voor artsen te ontwikkelen.

Uitgangspunten maatwerkoplossing
• Flexibiliteit in het toevoegen van nieuwe contractvormen voor huurartikelen en therapieën;
• Patiënt- en contractinformatie altijd en overal beschikbaar via één centrale webapplicatie;
• Het correct, tijdig en volledig kunnen factureren van contracten.

Naam organisatie Vivisol België

Aantal medewerkers 45

Aantal Exact-gebruikers 37

Actieve Exact-productlijnen Exact Globe, Exact Synergy 
Enterprise

Actieve Add-on’s Orbis Software 
(Taskcenter, Portal4U)

Branche Medisch-technische thuiszorg

Focusgebieden Financieel, logistiek, contract-
beheer, documentbeheer, 
workfowmanagement, portals 
en managementrapportages.

Implementatiepartner Business Experts

Implementatietijd 12 maanden

Jaarlijkse kostenbesparing € 30.000,-

Jaarlijkse tijdsbesparing 
mandagen

1 FTE

Terugverdientijd investering 2 jaar

Totale investering € 170.000,-

Het antwoord
Eenvoudig, doeltreffend en tegen een overzichtelijke prijs: sinds 
begin 2012 biedt Exact Synergy Enterprise de mogelijkheid om 
klantspecifieke software te configureren naar een standaard-
oplossing, zonder dat hier maatwerk aan te pas komt. In opdracht 
van Vivisol België implementeerde Business Experts de nieuwe 
contractconfi guratie, waarbij rekening is gehouden met klantwensen 
en regelgeving. Het resultaat is duurzaam contractmanagement, 
waarbij niet langer de backoffi ce, maar de frontoffi ce van Vivisol 
het cliëntcontact onderhoudt. Hoge jaarlijkse onderhoudsfacturen 
zijn niet langer aan de orde.

Business Experts leverde ook een webportal voor artsen op. Via 
deze beveiligde portal hebben artsen, ziekenhuizen en apotheken 
24 uur per dag toegang tot patiëntinformatie. Hierdoor blijft de 
behandelmethode gewaarborgd en kan therapietrouw bevorderd 
worden. Nieuwe therapiesoorten worden online aangevraagd en 
opgestart. Tevens biedt de portal inzicht in contracten en facturen. 
De portal verbetert niet alleen de efficiency, maar reduceert ook 
de kans op fouten. 

Meerwaarde:
• Gespecifi ceerd contractmanagement
• Integrale patiëntenzorg
• Effi ciënter contractbeheer leidt tot lagere arbeidskosten
• Multidisciplinaire samenwerking dankzij centrale database
• Doorlooptijden facturatie met 80% gereduceerd
• Minder foutkans door automatische systeemcontroles

NIEUWE CONTRACTENCONFIGURATIE 
VERADEMING VOOR VIVISOL BELGIË 


