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Voorraad Volgsysteem
Track & Trace en meer!

Traceerbaarheid in zorginstellingen
Het kunnen volgen en traceren van
medische hulpmiddelen, disposibles,
implantaten, instrumentarium etc. in de
gezondheidszorg is van groot belang voor
de patiëntveiligheid en een efficiënte
bedrijfsvoering.
Door een goede registratie en borging van
voorraadprocessen is het mogelijk om
voorraden tot wel 40% te verlagen zonder
mis te grijpen. Naast kostenbesparingen
zijn tal van kwalitatieve verbeteringen te
realiseren.

Optimalisatie
logistieke keten
zorginstelling.

Voorraad Volgsysteem (VVS)

Integratie CoperniCare

Het CoperniCare VVS is een cloudapplicatie
en bieden wij aan in abonnementsvorm.
Investeren in softwarelicenties is niet nodig!
Het VVS regelt de ontvangst, het verbruik,
voorraadbeheer en het bestellen van alle
medische hulpmiddelen, implantaten en
instrumentarium binnen OK– en andere
interventieafdelingen. Het VVS bewaart geen
privacygevoelige informatie maar koppelt
met EPD of ERP voor verdere afwikkeling van
informatie.

Het CoperniCare VVS kan volledig
geïntegreerd worden binnen uw huidige
systeemlandschap. Door te integreren met
uw EPD, ERP of ZIS, behoort dubbel
invoerwerk tot het verleden. Vanuit het
EPD kan het VVS geopend worden om
artikelen voor een ingreep te scannen en
gelijk vast te leggen tot op patiëntniveau.
Middels een koppeling met het ERP kan op
basis van een min-max automatische
bestellingen gedaan worden voor een
optimaal voorraadbeheer.

Geïntegreerde
oplossing.

Registratie van
alle stappen in
het proces.

Functionaliteiten Voorraad Volgsysteem
Het Voorraad Volgsysteem biedt een integraal platform voor alle track & trace, optimalisatie voorraadbeheer en logistiek.
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Sluitende registratie
Zonder sluitende registratie is controle op expiratie een
arbeidsintensief proces en in het geval van een recall moet
veel menskracht worden ingezet om de juiste gegevens te
achterhalen.
Met het Voorraad Volgsysteem van CoperniCare hebben
afdelingsmanagers een sluitende registratie, optimalisatie en
borging van de voorraadprocessen binnen het OK-bedrijf.
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Traceren op elke afdeling en locatie
Het VVS is schaalbaar waardoor we afdelingen en locaties
eenvoudig kunnen toevoegen. Omdat de prijs van elk artikel,
de expiratiedatum en het lotnummer eenmalig worden
ingegeven, kan ieder item individueel worden gevolgd
gedurende het gehele proces binnen de afdeling. Aan de
hand van een unieke barcode worden wijzigingen binnen het
VVS bijgehouden. Naast het beheren van voorraden, wordt
het verbruik gekoppeld aan een patiëntnummer en de
voorraad automatisch gemuteerd.
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