POORTWACHTERMAAT:
DE VERZUIMAPPLICATIE
VOOR UW ORGANISATIE
PoortwachterMaat is een gebruiksvriendelijke en
complete computertoepassing voor een
ongecompliceerde verzuimbeheersing.
Natuurlijk houdt dit systeem volledig rekening met
de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter
stelt.
Daarnaast heeft u alle vrijheid om uw eigen
werkprocessen of protocollen in het systeem te
verwerken.

Ons uitgangspunt in systeemontwikkeling is:
• ontwikkel goed wat nodig is én
• zorg daarbij voor optimale flexibiliteit.

Zo garanderen wij u
altijd maatwerk
in verzuimbeheersing.

Wat biedt PoortwachterMaat
Gebruikersgemak
Instellingen op uw computer zijn niet nodig.
Als u naar het internetadres van onze applicatie gaat
hoeft u alleen maar uw gebruikersnaam, wachtwoord en
klantnummer in te toetsen.
Alles wat u wilt printen vanuit de applicatie kunt u via uw
eigen printer uitdraaien.
Altijd maatwerk
PoortwachterMaat wordt zo ingericht dat het volledig
aansluit bij uw eigen organisatiestructuur en
verzuimprotocol. U bepaalt daarbij zelf of u het protocol
dwingend voorschrijft of dat bepaalde medewerkers
activiteiten en processen kunnen toevoegen.
Praktische en overzichtelijke managementinformatie
PoortwachterMaat biedt een uitgelezen set aan
managementinformatie die u nodig heeft om de
resultaten van uw werkzaamheden te beoordelen.
Ook alle informatie die u nodig heeft voor het keurmerk
Blik Op Werk vindt u terug.
Extra handig: vitale data kunnen ook naar Excel
geëxporteerd worden, zodat u deze gegevens zelf kunt
bewerken, analyseren en extrapoleren.
Gegevens zoals verzuimpercentage, verzuimduur,
dagverzuim, verzuimfrequentie en schadelast.
Een aantal rapportages zijn te bekijken (en te printen) in
grafische weergave.
Uitgebreide autorisatiemogelijkheden
De autorisatiestructuur is uitgebreid en gelaagd.
Er kan een onbeperkte hiërarchie van organisaties
worden gemaakt en u bepaalt zelf wie op welk niveau
toegang heeft.
U kunt ook (bijvoorbeeld als u een arbodienst of
HRM-afdeling bent) uw klanten autoriseren om hun eigen
managementinformatie te raadplegen. Informatie die
standaard uit het systeem rolt op basis van de
werkzaamheden die u verricht.
Transparant en gemakkelijk.
Zorgvuldige monitoring
Als gebruiker kunt u de verzuimstappen van de eigen
werkvoorraad monitoren en krijgt u van deze werkvoorraad
de eigen managementinformatie.
Daarnaast kunt u een 'super-user' aanstellen die over alle
werkvoorraad heen de stand van zaken beoordeelt.
Met één druk op de knop kan deze 'super-user' de
openstaande activiteiten, achterstanden of afgeronde
zaken beoordelen.
Overzichtelijke planning en prioritering
U kunt uw eigen werkvoorraad via een 'cockpit' bewerken
en afhandelen. Daarnaast heeft u, als gebruiker, een
paar extra instrumenten ter ondersteuning in de vorm van
planninglijsten en overzichten. Deze lijsten zijn naar
keuze te rangschikken op datum ziekmelding, of op
organisatie, of op urgentie van de actie. Kortom, heel
handig voor een goed overzicht van de eigen werkplanning.

Handige email-triggers
Behalve dat men via 'de cockpit' de werkvoorraad kan
monitoren hebben we nog een extra gemak
aangebracht. U kunt er namelijk voor kiezen dat er
automatisch mailtjes verstuurd worden als er een actie
moet worden ondernomen of een factuur moet worden
verstuurd. Ook bij frequent verzuim, ziek- en herstel
melden, wijziging loonwaarde kunnen e-mail triggers
verstuurd worden.
Betrouwbare en praktische dossierfuncties
PoortwachterMaat kent een degelijke set aan
dossierfuncties die voldoen aan de nieuwste eisen
rondom privacy. We onderscheiden een verzuimdossier
(niet medisch), een medisch dossier en een
persoonsdossier.
Daarbij zijn de dossiers praktisch in gebruik:
Notities kunnen met een druk op de knop worden
toegevoegd.
Stamgegevens van de cliënt (BSN, naam,
woonplaats etc. ) worden automatisch opgehaald
als u een verslag maakt.
Er zijn een aantal standaard sjablonen
beschikbaar zoals probleemanalyse, plan van
aanpak, dossiernotitie, aanvraag consult en een
oproep voor spreekuur.
Mailtjes die verstuurd worden vanuit het dossier
worden ook automatisch in het dossier opgeslagen.
Uitbreiding mogelijk
PoortwachterMaat is een door Innovict ontwikkelde
toepassing. Daarnaast biedt Innovict ook een andere
applicatie: Re-integratieMaat. Dit systeem geeft dé
oplossing voor het monitoren van re-integratietrajecten.
Wanneer deze toepassing ook praktisch voor u kan zijn,
heeft Innovict goed nieuws:
PoortwachterMaat en Re-integratieMaat zijn
geïntegreerde systemen. Met één login heeft u toegang
tot twee applicaties met ieder hun unieke set
aan ondersteuning en managementinformatie.
Samenvatting
Met PoortwachterMaat kunt u alle verzuimprocessen en
verplichtingen monitoren en afhandelen. U wordt
daarbij ondersteund met adequate
managementinformatie en voor het gemak met
automatische email-triggers (naar keuze in te stellen).
Overzichten zijn gemakkelijk via uw eigen computer te
raadplegen en te printen.

Meer weten?
Bel Innovict: 073-890 1009
of mail: info@innovict.nl
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