CPM4Care Specialist in de gezondheidszorg

Business Intelligence
Het concept van CPM4Care voor Performance Management in de gezondheidszorg
bestaat uit Microsoft SQL-server, de Infor-modules voor Performance Management en implementatiemodules
voor de gezondheidszorg.

BRON SYSTEMEN

GEGEVENS VERWERKING

PERFORMANCE MANAGEMENT

Performance
Management-omgeving

WEB
ZORG

DATA

DATA-

STAGING

WARE-

DIMEN-

(ETL)

HOUSE

SIONALE
DATABASE

FINANCIEEL

EXCEL

MULTI-

(KUBUS)

BUSINESS INTELLIGENCE (DECISION)

STRATEGISCH MANAGEMENT

PLANNING & BEGROTING
PERSONEEL & SALARIS
IMPLEMENTATIEMODELLEN CPM4CARE
NORMEN • OVERIG

BASIS
ZORG

PERSONEEL

KLANTEN

KOSTPRIJZEN

SCORECARD

CONSOLIDATIE

PROGNOSES

					
Implementatiemodellen CPM4Care
CPM4Care werkt met implementatiemodules voor de ontwikkeling van de Business Intelligence ofwel managementinformatie.
Voor de verpleging, verzorging, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg zijn bijvoorbeeld de implementatiemodules
Basis Zorg, Personeel, Ziekte en Kostprijzen beschikbaar. In een implementatiemodule zijn de onderdelen van de Business
Intelligence-omgeving voor een bepaald informatiegebied al uitgewerkt. Zo maakt u optimaal gebruik van de beschikbare kennis
en ervaring van CPM4Care in de gezondheidszorg.

Implementatiemodules – Data staging (ETL)
CPM4Care gebruikt de hulpmiddelen van Microsoft SQL-server voor de extractie, transformatie en het laden (ETL) van
gegevens. De implementatiemodules van CPM4Care omvatten extractieprocedures voor verschillende productiesystemen
in de gezondheidszorg. Onder andere de volgende productiesystemen worden reeds ontsloten:
• Zorg – CarePlanner, Caress, Cura, Intell Act, ISK, mlCAS, QIC, Regas, TIS Care, ZON;
• Financieel – BOMAS, DBS, Exact, FIS-2000/FMS;
• Personeel/salaris – Beaufort, DBS, EMIS.

Implementatiemodules – Datawarehouse
CPM4Care gebruikt de relationele database van Microsoft SQL-server als datawarehouse. In een implementatiemodule is
voor een informatiegebied de periodieke vulling van het datawarehouse geregeld. De stuurgegevens worden hier verzameld,
gecombineerd, bewerkt en geaggregeerd.
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Een ETL-procedure

									

Implementatiemodules • Multidimensionale database
Een implementatiemodule brengt de stuurgegevens van een informatiegebied automatisch onder in de multidimensionale
database. In deze multidimensionale structuur zijn voor een informatiegebied verschillende invalshoeken (kubussen en
dimensies) gedefinieerd om de gegevens dynamisch, flexibel en snel te benaderen. Binnen de multidimensionale omgeving
kunt u de gebruikersbevoegdheden instellen.

De multidimensionale structuur
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Een standaardoverzicht van Decision

Implementatiemodules • Rapportagehulpmiddel Infor Decision
Een implementatiemodule omvat ook de rapportage van de gegevens van een informatiegebied in het datawarehouse.
Deze gegevens worden op grafische wijze gepresenteerd in standaardoverzichten die via uw intranet of via papieren
rapportages beschikbaar zijn. De standaardoverzichten van Decision kunt u eenvoudig zelf aanpassen aan uw eigen
specifieke wensen.
In een standaardoverzicht kunt u de indeling wijzigen. U verandert bijvoorbeeld de selecties van de gegevens in de kolommen
en rijen. Ook kunt u aangeven met welke invalshoek u naar de gegevens wilt kijken. Dit wordt ook wel dimensie genoemd.
De selecties kunt u verder uitklappen (drill down) of afdalen (drillthrough) tot op het elementair gegevensniveau.
De gegevens kunt u ook grafisch weergeven. Dit kan met allerlei soorten grafieken of met een ‘overview’.
Een overview is een grafische weergave van een boomstructuur met verschillende selecties en niveaus.
U kunt met Decision afwijkingen tot een bepaalde normwaarde signaleren door bijvoorbeeld kleuren te gebruiken.
Management by Exception wordt ondersteund door meldingen te definiëren die getoond worden als zich een ongewenste
situatie voordoet.
Ten slotte kunt u eenvoudig rekenkundige bewerkingen aan een overzicht toevoegen. De gegevens kunt u op een eenvoudige
wijze exporteren naar Excel.
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Een grafische weergave met een overview

Implementatiemodules • Voordelen
• Met de implementatiemodules van CPM4Care realiseert u snel en tegen beperkte kosten een moderne, flexibele
Business Intelligence-omgeving met goede analysemogelijkheden.
• De aanpak van CPM4Care biedt u de mogelijkheid om eenvoudig te beginnen en door te groeien al naargelang
uw eigen behoeften.
• CPM4Care sluit aan bij de industriestandaarden en ondersteunt de volledige Planning & Control-cyclus.
• CPM4Care ondersteunt Management by Exception.
• Na oplevering van de webgebaseerde Business Intelligence-omgeving kunt u zelf het beheer uitvoeren en bent u in staat
om zelf wijzigingen en uitbreidingen aan te brengen.
• CPM4Care biedt goede onderhoudsmogelijkheden die kunnen worden vastgelegd in een onderhoudscontract
dat op uw behoeften is afgestemd.
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