
   optimalisatie 
patiënten- 
       facturen

Ziekenhuizen moeten elke maand zo snel mogelijk hun facturen versturen naar hun patiënten. Dat proces is 
meestal niet geoptimaliseerd, verloopt traag en vereist heel wat controles. En bovenop dat moeilijke beheer 
komen dan nog eens grote hoeveelheden onbetaalde facturen.

bpost business zorgt met de oplossing «Optimalisatie patiëntenfacturen» voor een beter beheer en 
een vermindering van de kosten gekoppeld aan dat proces.

praktisch
•   Nadat bpost business uw datafiles heeft ontvangen (PDF, AFP, xml), drukken we de facturen en de D-attesten af met  

respect voor de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen.
•   De documenten worden dan onder omslag gestoken in een beveiligde omgeving, om de correctheid en de integriteit van 

het proces te garanderen.

Wilt u uw facturen elektronisch verzenden? Onze platformen bieden u zowel papieren als elektronische oplossingen, die u 
voorbereiden op de toekomst.

uw voordelen 
Besparingen 
•   Dankzij het globaal en geïntegreerd beheer van uw facturatieproces, van het drukken en verzenden tot en met het kunnen 

genieten van een voordeeltarief, kan u aanzienlijk besparen.
•   U hebt een goed zicht en controle op uw kosten (vooral de verborgen kosten) en optimaliseert uw posttarieven (dankzij 

Mail ID sortering).
•   U maakt mee gebruik van de meest geavanceerde technologie, zonder te investeren.

Flexibiliteit
•   Een multichannel platform: papieren en/of elektronische distributie van uw documenten.
•   Een DRP-site (Disaster Recovery Plan) in geval van problemen op onze hoofdproductiesite.



Doeltreffendheid en snelheid  
•   Uw facturen worden sneller betaald.

•   Optimale leesbaarheid van uw papieren facturen dankzij onze ervaring met de opmaak ervan
•   Integratie met Zoomit voor elektronische facturen

•   Continuïteit: onze oplossing kan perfect uw activiteitspieken aan.
•   Minder onbetaalde facturen dankzij de optimalisatie van uw patiëntendatabases.

Controle
•   Via de reporting tool kan u de productie op de voet volgen.
•   De ADF-technologie garandeert een perfecte productiekwaliteit van uw documenten.

optionele diensten  

•   Stockbeheer, aankoop van papier en omslagen.
•   Verrijking van de inhoud, verbetering van de lay-out of van de bijlagen.
•   Online archivering.
•   Optimalisatie van uw databases.

Optimalisatie patiëntenfacturen is een oplossing van Speos, filiaal van bpost.

wilt u graag meer informatie? 
Bel uw Account Manager of contacteer ons op 02 201 11 11  
of via www.bpost.be/healthcare
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