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Gamma – Business Intelligence ToolSet 
voor een Besluitende Informatica

De software voor het analyseren van uw per-
soneelsverzuim

Moeilijk te beheren, te meten en te begrijpen; verzuim 
heeft veel negatieve gevolgen en repercussies. Elke 
instelling wordt in zekere mate getroffen door dit 
fenomeen. 
Naast het feit dat verzuim dikwijls geassocieerd wordt 
met demotivatie of een slecht werkklimaat, kan het 
bovendien ook leiden tot desorganisatie en zelfs tot een 
vermindering van de prestaties, werkoverlast, frustratie, 
extra arbeidskosten, verlies van kennis, opleidingskosten, 
etc...
Gezien bovenstaande vaststelling moeten de 
besluitnemers beschikken over de nodige indicatoren 
en kennis om dit verschijnsel in kaart te brengen en hier 
verandering in te brengen.
G-ABS, uit de G-OMI gamma, biedt een gedetailleerde 
analyse van het verzuim binnen uw instelling. Als 
business intelligence tool stelt deze applicatie u in staat 
het verzuim in uw instelling te meten en te analyseren 
om beslissingen te kunnen nemen en een optimaal 
verzuimbeleid te voeren.
G-ABS wordt ingezet met behulp van QlikSense-
technologie die een snelle data-integratie en snelle, 
efficiënte reactietijden mogelijk maakt. Gegevens worden 
geïmporteerd uit de Polypoint PEP software, maar het 
is ook mogelijk om gegevens uit andere softwares (bijv. 
payroll software) op te halen om een compleet beeld te 
krijgen.

Onze Voordelen 
Eenvoudige en gebruiksvriendelijke webinterface
Flexibele analyse van uw ziekenhuisgegevens
In-memory» technologie zorgt voor een snelle reactietijd en informatiebeveiliging 
Recuperatie van resultaten op verschillende dragers



APPLICATIE-INHOUD 

Een eerste gedetailleerd overzicht van het 
verzuim en de samenstelling ervan; het 
verzuimpercentages van uw instelling per type 
verzuim; alsook de diensten en personen die 
het meest getroffen worden door het verzuim 
fenomeen.
In een tweede fase maakt de applicatie het mogelijk 
om potentiële risicopopulaties te identificeren om 
uw instelling in staat te stellen hier proactief mee 
om te gaan, door het analyseren van kenmerken 
zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, 
postcode, anciënniteit, type contract, dienst.
Het volgend deel richt zich op de afwezigheid, 
G-ABS zal de de duur en de frequentie ervan in 
kaart brengen. Door naar de planningsgegevens 
te kijken, identificeert de applicatie de maanden 
van het jaar en de dagen van de week die het 
zwaarst getroffen worden door verzuim.
Vervolgens wordt de samenstelling van je 
verzuim door G-ABS geanalyseerd om het 
percentage ziekte, arbeidsongevallen, vakanties 
of zelfs opleidingen in kaart te brengen. Het 
is dan mogelijk om de impact van elk van 
deze oorzaken op een maandelijkse basis te 
visualiseren, evenals de samenstelling ervan.
Ziekte wordt in een afzonderlijk onderdeel 
behandeld. U krijgt dan toegang tot de Bradford 
Index en het ziektecijfer van uw instelling per 
jaar en per werknemer. Daarnaast is er een jaar-
vergelijking beschikbaar.
G-ABS geeft u eveneens een kwartaaloverzicht 
van uw verzuimcijfers per werknemer.



Met het G-OMID gamma biedt C-Ca een reeks 
beslissingsondersteunende tools voor zieken-
huizen.
In de huidige context van de financiering van 
ziekenhuizen is het immers van essentieel be-
lang dat de instellingen over beslissingsanaly-
setools beschikken die het mogelijk maken op 
een eenvoudige en snelle wijze de prestaties 
van hun beheersindicatoren te inventariseren. 

Daarnaast moeten deze ook :
-  een relevante methodologie volgen voor het 

verzamelen, gebruiken, analyseren en doorge-
ven van gegevens; 

-  voldoen aan de specifieke behoeften van de 
verschillende betrokken gebruikers; 

-  een toegankelijke en eenvoudige bediening 
overwegen die uitgebreide informatie geeft; 

-  gegevens benutten in verschillende vormen: 
grafieken, tabellen, kaarten, meters, meters, 
indicatoren,........; 

-  de gegevens analyseren door de granuari-
teit van de resultaten met behulp van gea-
vanceerde sorteer- en selectiefuncties; 

-   de mogelijkheden bieden voor het delen van 
gegevens;; 

-   zich ontwikkelen binne de vereisten van de 
sector ; 

-  een doeltreffende besluitvorming mogelijk 
maken. 

Met het G-OMID gamma biedt C-Ca een reeks 
analysemodules voor ziekenhuizen die aan 
deze criteria voldoen.
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Gamma – Business Intelligence ToolSet 

voor een Besluitende Informatica

Een gamma van Business Intelligence ToolSet in 
ziekenhuizen

ONZE VOORDELEN: 

   Een op maat analyse van uw instelling op 
basis van uw planningsgegevens en de 
definitie van uw uurrooster. 

   Een eenvoudige, intuïtieve en 
gebruiksvriendelijke interface. 

   Dagelijkse data-integratie. 

   Verschillende methodes voor het berekenen 
van het mogelijke verzuimpercentage 
(planningsdatum, uren of bezettingsgraad). 

   Variabele definitie van afwezigheid in functie 
van uw behoeften, gaande van afwezigheid 
in de ruimste zin van het woord tot de 
mogelijkheid om een type afwezigheid 
nauwkeurig te bepalen. 

   Een verscheidenheid aan analysecriteria en 
zo veel mogelijk selecteurs. 

   Flexibiliteit, snelheid van weergave en 
benutting van de resultaten. 

   Ophalen van toepassingsresultaten in 
verschillende formaten (xls, jpeg, power 
point, etc.).

Aarzel niet om onze internetsite 
voor aanvullende informatie te 

raadplegen en om deze brochure te 
downloaden aan het Pdf-formaat.
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Onze positie op de belgische markt

Total : 163 Z.H.

Total : 257 Campus

Total : 67 351 Bedden

C-Ca : 56 Z.H. (34%)

C-Ca : 96 Campus (37%)

C-Ca : 25 050 Bedden (37%)

188 Campus

104 Acuut

52 740 Bedden

69 Campus

59 Psychiatrisch

14 611 Bedden

Campus : 

Bedden : 

Ziekenhuizen : 

Producer

  C-Ca - www.ccabe.com
  IBM - www.ibm.com
  Centre Hospitalier Chrétien - www.chc.be
  FSI (France) - www.fsinet.fr
  POLYPOINT (Suisse) - fr.polypoint.ch

 Winrest :  bestellingsbeheer 
voedingsopvolging 
productiebeheer 
voorraadbeheer

 LoM SM :  LoMed Medische 
secretariaat(AS400)

 LoM Lb : LoMed Labo (AS400)

 LoM Ph : LoMed Apotheek (AS400)

 AdM Ph :  AdMed Apotheek 
(Windows)

Ziekenhuis restauratie

Medische secretariaat en laboratorium

Apotheekbeheer

Minimale gegevens
 MZG :  Minimale Ziekenhuisgegevens   

(Windows) 
• MG-MZG : Medische gegevens 
•  VG-MZG : Verpleegkundige- en 

personeelsgegevens

 VLD Web :   Het beheer van de verantwoorde 
verblijfsligduur via het web 
(windows)

 G-BITS :  Gamma – Business  
Intelligence ToolSet :  

 G-BITS OPN/FAC : Opnames en Facturatie

 G-BED : Bedbezetting

 G-MKG+ : Verantwoorde activiteit MZG 
 G-MXG : MZG gegevens

 G-VER : Verzuim 

Besluitende informatica | Qlik

Statistieken
 MKG+ :  Medische en financiële  

statistieken op basis  
van de MKG en de 
facturatiegegevens (Windows) 

 LoM Cp :  LoMed boekhouding 
(AS400) 

 AdM DDL :  AdMed FINHOSTA

 LoM Bdg :  LoMed Budget (AS400) 

 AdM Cp :  AdMed boekhouding 
(Windows)

 AdM Amo :  AdMed afschrijvingen 
(Windows)

 ECO+ :  Economaat, beheer van het 
apparatuur (Windows)

Boekhouding

 gebouwsbeheer (Windows)
 particulierbeheer (Windows)

General Business

Immo

SDC 
Onderzoek en beheer van energie-
meters (water, gas, elektriciteit,…)

AIGS 
(Interregionale Vereniging van Leiding 
en Gezondheid)

Consultancy
 CPO PM :  CPO patient management (AS400)

 CPO Tarfac :  CPO tarief/facturatie (AS400)

 Learning and Coaching : 
  medische en verpleegkundige gegevens

 Qlik werktuigen

De resourcesplanning (Polypoint)
 PEP :  Polypoint PEP Resourcesplanning 

(Windows)

 PEPPocket :  Mobile web toepassing 
voor het beheer van de 
personeelsroosters

 PEP / VG-MZG :  Beheer van de 
persooneelsgegevens 
voor  de VG-MZG 
(Windows)


