WIJ HELPEN
HOORCENTRA ZICH BETER
EN SNELLER TE
ONTWIKKELEN
A SE DEVELOPPER

VERGEMAKKELIJK UW RESULTAAT
Nieuwe Versie

OPGELET
Dit document bevat niet de volledige lijst van
mogelijkheden van EazyWorks 9 maar geeft
slechts een voorstelling van de belangrijkste
eigenschappen en nieuwigheden.
Indien u EazyWorks nog niet kent, neem dan
vrijblijvend
contact
op
voor
een
demonstratie.

werk: Merken, Origines, Soorten accessoires, Soorten
onderhoud, Bewegingen klant,…,

Klantfiche
De klantfiche is een zeer volledige fiche, maar wees
gerust, behalve de naam, zijn alle velden facultatief.

Een compleet programma
EazyWorks is een softwareprogramma voor het
beheer van hoorcentra. Het integreert alle nodige
modules voor de uitoefening van uw activiteit en voor
toekomstige ontwikkelingen.
Zeer gebruiksvriendelijk systeem die taken
automatiseert en u hierdoor veel tijd laat winnen.

Omgeving
Honderden kleine details vergemakkelijken het
dagelijkse gebruik drastisch en verbeteren eveneens de
productiviteit.
De opleidingsduur is kort in verhouding tot de vele
mogelijkheden die het programma biedt.

De gegevens worden gegroepeerd per soort:

Een bestand van Belgische gemeenten
vergemakkelijkt de invoering van gegevens.

Werken in groep
De leeftijd van de klant wordt automatisch berekend:
Of u alleen of in groep werkt, of u één of meerdere
hoorcentra heeft, EazyWorks is de ideale partner om toe
te zien op de goede werking in uw centrum.
De datum van de laatste wijziging en de initialen van de
gebruiker worden automatisch opgeslagen op elke fiche.

U kunt aanduiden door wie een klant gezien werd en in
welk centrum.

Het programma kent geen grenzen.

Werkconfiguraties
Delen van informatie op een lokaal netwerk of op
afstand (via internet en door middel van crypte) is
allemaal mogelijk . Het is eveneens mogelijk de toegang
van een gebruiker te beperken tot bepaalde functies of
bestanden op basis van zijn rechten.
Eazyworks past zich aan aan de evolutie van uw
activiteiten.

Samenhang van de gegevens

Het ziekenfonds van de klant wordt geselecteerd in een,
reeds ingevulde, volledige lijst.

Worden
eveneens
beheerd:
het
oorlogsinvalidennummer, het SISkaartnummer, de derde
betaler, de betaling in termijnen, de reparatiecontracten,
de verzekeringen, de onderhoudsbeurten, …

De handmatige invoering van gegevens is beperkt
waardoor het risico op fouten verkleind wordt, de
invoeringen makkelijker gaan en de statistieken
samenhangender zijn. Vele fiches vergemakkelijken uw
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De voorschrijvers, hun locaties van raadpleging, de
huisdokter worden gekozen uit een lijst die u zelf heeft
samengesteld volgens uw situatie.
Meer:
- Om informatie op te slaan, waar geen specifieke
plaats voor voorzien is, is de naam van bepaalde velden
persoonlijk aan te passen.
- De invoering van bepaalde informatie kunnen een
verplicht veld worden.
- Het is ook mogelijk om een afbeelding van de klant te
bewaren (via fototoestel, scanner …).
- Een tweede adres voor de briefwisseling is
beschikbaar.
- De fiches kunnen « gemarkeerd » worden met het
oog op een later contact (uitkomen van een nieuw
apparaat, actie batterijen, …)
- Een veld voor opmerkingen laat toe om een volledige
evolutie te beschrijven en een post-it helpt u aan
belangrijke zaken herinneren.
- De gegevens kunnen aangevuld worden door een
identiteitskaartlezer.

Automatische berekening van de ICA en PPA en de
vocale index.
- Ruimtelijke localisatie, vocaal in lawaai.
- Memoveld voor elke testserie.
Indien nodig kunnen ook andere tests opgeslagen
worden:
- Webertest
- ipsi- en contralaterale stapediusreflexen.
- Otoscopien

De audiogrammen
Mogelijkheden bij de resultaten :
- Vergelijking van audiogrammen (tonaal, vocaal en
tympanometrisch).
- Visualisatie van vorige curves tijdens een nieuwe
meting.

Bijzonderheden :
- Onbeperkte invoeringen
- Aanpasbare achtergrondkleuren.
- Tonaal onder koptelefoon (tot 8000 of 16000 Hz)
met indicatie van het gebruikte type stimulus.
- Indicatie van niet meetbare punten, cophose, vocaal
niet af te nemen (onmogelijk).
Automatische berekening van het gemiddelde verlies
volgens de RIZIVnormen.
- Beengeleiding, al dan niet gemaskeerd.
- Geassisteerde vocale audiogram (woorden in
verschillende talen ingevoerd) met indicatie van het type
lijst, de taal en het eventuele gebruik van liplezen.
Mogelijke indicatie van een maximum vocale of van een
niet afneembaar vocaal audiogram.
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- Mogelijkheid om de rechtse en linkse tonale curves
op elkaar te leggen en normale leeftijdscurves te tonen.

- Het tonen van de aanpaszone van de toestellen de
selectie op basis van de tonale audiometrie.

EazyWorks

-

Zoeken van een sessie op basis van memovelden.
Manipulatiefuncties van de curves.
Exporteren naar NOAH.

Presentatie :
- Personaliseerbare grafieken.
- invoeren van resultaten op formulieren of in
Worddocumenten.
- Kopie van audiogrammen naar de kladblok van
Windows om ze in andere toepassingen te gebruiken.

De anamnese
Een volledige fiche over de oorzaak van het hoorverlies,
de vorige hoortoestelaanpassingen en de COSI
vragenlijst.

Verschillende types van lijsten zijn voorzien: proeven in
behandeling, verkopen, stock en dit voor het geheel van
apparaten of per leverancier.
Meer vensters laten toe om de activiteit te volgen:

De apparaten
Elk model bevat een volledige fiche met alle nodige
informatie.

Lijst van klanten in behandeling.

Het beheer van de proeven, terug naar leverancier, de
verkopen zijn gebaseerd op het serienummer.
De verkoopssprijs op het moment van de proef wordt
behouden op het moment van facturatie.

Raadplegen van de proeven in chronologische volgorde.

De herstellingen

Alle toestellen die de reeks «08» bevatten in het
serienummer.
Een dagboek van de bewegingen wordt automatisch
opgesteld om een volledige historiek te hebben en de
statistieken goed te kunnen realiseren.
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De audiciens

Lijst van bijgevoegde toebehoren, proef van een
vervangtoestel, automatische facturatie.

Administratieve gegevens, titels die onderaan de brieven
moeten verschijnen, beeldveld om een handtekening in
te voeren die kan afgedrukt worden.
Mogelijkheid om apparaten te reserveren voor een
bepaalde audicien.

De centra
Volledige fiche.
Verbinding met een referentieaudicien.
Facturatiecode volgens commerciële regelingen.
Lijst van geRepareerde of Nieuwe stukken.
Bestek, automatische facturatie.

De voorschrijvers

De facturatie
Manueel of automatisch (na een proef, tussenkomsten
ziekenfondsen, betaling in termijnen, kortingen).
Alle betrokkenen kunnen gefactureerd worden: klanten,
centra, ziekenfondsen, leveranciers.
Volgen van de betalingen.
Export van facturen in tekstformaat om deze te kunnen
gebruiken in andere toepassingen.

De toebehoren
Volledige fiche met verschillende verkoopsprijzen voor
de klanten (volgens de hoeveelheid) en voor de centra (
volgens de commerciële overeenkomsten).
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En nog andere fiches
Ziekenfondsen, tussenkomsten, postcodes, garanties,
telefoonnummers, teruggave leverancies,, taken te
doen, …)

De statistieken
Controle van de activiteiten en dynamiek van de
verkopen.
Visualisatie van grafieken.
Beheer van reorganisatie volgens personaliseerbare
criteria.

Diverse manipulaties
Invoeren van gegevens komend van NOAH, van een
tekstbestaand (andere toepassing) of van een ander
bestand van EazyWorks.
Fusie van bestanden komende van 2 verschillende
centra.
Automatisch aanpassen van prijzen; gegevens van
apparaten, enz.
Backup (kopie in ZIPformaat).
Berekening van de duur van de proeven per audicien en
per centrum.

De rapportage
Weergave in een excel-bestand voor een geselecteerde
periode van de aantal nieuwe klanten volgens herkomst
en aantal nieuwe klanten per voorschrijver.

De briefwisseling

Drukken van etiketten, brieven, lijsten, exporteren van
gegevens naar andere toepassingen.

Een van de sterke punten van EazyWorks is de
mogelijkheid om een volledig gepersonaliseerde
briefwisseling te maken met Word .

Automatische wijziging van de geselecteerde fiches.
Modification automatique de fiches sélectionnées.

De herlancering
Verschillende
soorten
herlanceringen
kunnen
georganiseerd worden op basis van de verkoopsdatum of
op basis van de geboortedatum.

Het grootste deel van de gegevens van de klant, de
voorschrijver, de huisdokter, het ziekenfonds, de
audiogrammen, apparaten, proeven, … kan gebruikt
worden voor het afdrukken van brieven.
Meer dan 600 variabelen zijn beschikbaar.
Persoonlijke variabelen kunnen gecreëerd worden.
Het is ook mogelijk om blokken zinnen te maken die op
vraag afgedrukt worden.
De mogelijkheden zijn praktisch eindeloos.
Verschillende voorbeelden van documenten worden
meegeleverd: bestelling van een oorstuk, proefrapport,
terugbetaling ziekenfonds, herstelbon, facturen, …
Kers op de taart, de brieven kunnen worden
gearchiveerd en bewaard op de computer met het oog
op een latere afdruk. Nuttig voor audiciens op de baan.
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De cockpit

Deze kan u, telkens wanneer u opstart, een samenvatting geven van de stand van zaken in het centrum :
stock, reparaties in afwachting, onbetaalde facturen,
datum van de laatste backup.

Bijgevoegde annexen
Cashbox: software om de kassa te beheren (verkoop
van batterijen, toebehoren, …)

En het is nog niet gedaan…
Eazyworks integreert de suggesties van de gebruikers.
Elke aanpassing wordt mogelijk dankzij een tool van
automatische aanpassing van bestanden, zonder risico
voor het bestaande.

De sterke punten van EazyWorks
-

Grote gebruiksvriendelijkheid.
Snelle invoering en wijziging van gegevens.
Verzorgde en geheel personaliseerbare afdrukken.
Verscheidene originele ideeën
Uitgebreide mogelijkheden
Quasi ongelimiteerde capaciteiten
Evoluerend programma.
Gratis technische steun.
Correcte prijs.

minimumconfiguratie
.

-
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2 Gb actief geheugen.
20 Mo vrije ruimte op de harde schijf.
CD-ROM lezer voor de installatie.
Windows XP of beter.
Performanties gelijk aan een Pentium 133 Mhz.

EazyWorks

Enkele referenties :
R.C. DE POOLSTER, R.C. STAPPIE, R.C. HET VEER
KIDS (Hasselt)
SCHERPESTEEN, DE VOLKSMACHT
DE VOORZORG (Hasselt, Mechelen)
VIVANTIA
HOORCONSULT
MELAKOS – ST AUGUSTINUS (Antwerpen)

ACOUSTIC LM
ODYSSEE – AUDICONSULT
ACOUSTICONSULT
Centre Auditif TASTENHOYE
PERCEPTION – AP AUDIOLOGIE
Centres GROSSMAN
AUDIBILIS
ERASMUS Ziekenhuis (Brussel)

AMPLIFON HOORCENTRA(Brussel, Luik,
Charleroi, Verviers…)

WIDEX Portugal (18 centra)

(La Louvière, Luik, Prov. Luxemburg, Merksem, Kortrijk)
HOORBOETIEK

MET EAZYWORKS VERHOOGT
UW PRODUCTIVITEIT

Alle geciteerde merken worden verdeeld door hun respectievelijke eigenaar.

Tel. : + 32 2 660.86.25

Eric Weins
P. Vanden Thorenlaan, 54
1160 BRUSSEL
www.eazysoftwares.com
Eric.Weins@skynet.be

RPR Brussel

BKCP : 109-6535866-45
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GSM : + 32 477 96 96 16

B.T.W. : BE 0831.830.131
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