CIMSOLUTIONS
in Gezondheidszorg

Projectleider Jan van der Velden (midden) van VGZ-IZA met Ontwikkelaars Robert Reintjes (links) en Jos Oostdijk (rechts) van CIMSOLUTIONS.

CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige en professionele ICT
consultancy diensten en softwareontwikkelingoplossingen
op het gebied van bestuurlijke, administratieve en industriële
automatisering. Onze expertise dekt alle fasen af van de
software levenscyclus van specificatie en haalbaarheid tot
ontwerp, ontwikkeling, test & implementatie, onderhoud,
beheer en projectmanagement van zowel maatwerk- als
standaardapplicaties, systemen, hardware en netwerken.
CIMSOLUTIONS Business richt zich op de volgende marktsectoren:
• Overheid
• Financiële Dienstverlening
• Gezondheidszorg
• Handel en Transport
• Energie, Telecom en Utilities
• Publicatie en Multimedia
• Internet en Webapplicaties
• Offshoring in alle marktsectoren
Onze klanten in de sector Gezondheidszorg, zoals VGZ-IZA,
Menzis, De Friesland Zorgverzekeraar, Vektis, diverse wereldmarktleiders in medische systemen, Nucletron, Cryo-Save,
Nedap Healthcare en bioMerieux, hebben een uitstekende repu-

tatie en staan bekend

om hun innovatieve vermogen. Naast het
voorbereiden op de invoering van de nationale basisverzekering
(ziektekosten), zijn onze klanten in de Gezondheidszorg continu
bezig met de verbetering van bedrijfsprocessen en het vergroten
van efficiency. Dit gebeurt zowel intern, door het bedenken van
generieke oplossingen als extern door een verbeterde integratie
in de zorgketen. Voorbeelden zijn het elektronisch verwerken van
declaraties en het uitwisselen van patiëntgegevens, zoals het
elektronisch medicatiedossier. Hierbij wordt steeds vaker gebruik
gemaakt van Internet technologie en open standaarden zoals
webservices en XML.
CIMSOLUTIONS specificeert, ontwerpt, ontwikkelt, beheert
en test in nauwe samenwerking met onze klanten in de sector
Gezondheidszorg kwalitatief hoogwaardige (Internet) software
zoals: gegevensuitwisseling tussen verzekeraars en ziekenhuizen
over verzekerden, systemen voor het verwerken van declaraties,
EDI systemen voor het uitwisselen van elektronisch dataverkeer
binnen de zorgsector en management informatie systemen.
Als illustratie van onze activiteiten binnen de sector Gezond
heidszorg presenteren wij u met trots het voorbeeld van
VGZ-IZA op de volgende pagina:

CIMSOLUTIONS
in Gezondheidszorg
VGZ-IZA is een samenwerkingsverband van VGZ (2,2 miljoen
verzekerden) en IZA (0,7 miljoen deelnemers en gezinsleden).
De samenwerking richt zich op de uitvoering van de VGZverzekeringen en de IZA-regeling in één werkorganisatie. VGZ
en IZA bieden alle vormen van ziektekostenverzekeringen in
Nederland: particuliere ziektekostenverzekering en de publiekrechtelijke verzekering voor ambtenaren. VGZ is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten in vier regio’s. Vanuit een netwerk van regionale
vestigingen met ruim 2.600 medewerkers wordt er voor gezorgd
dat zorg van hoge kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is.
Bijvoorbeeld door het afsluiten van prestatiecontracten met
zorgaanbieders en door wachtlijstbemiddeling.
Medewerkers van CIMSOLUTIONS hebben voor VGZ-IZA onder
regie van VGZ-IZA in teamverband als software ontwikkelaar en
tester het applicatiebeheer en de verdere uitbouw van diverse
systemen verzorgd. Projecten zijn volgens de DSDM methode
uitgevoerd, waarbij samen met de gebruiker op een iteratieve
en incrementele wijze software ontwikkeld is:
• Een systeem waarmee declaraties verwerkt worden. Het
systeem bestaat uit meerdere .NET Windows services, die
declaratiebestanden verwerken.
• Een webapplicatie om de productiviteit te meten van mede
werkers die declaraties verwerken.
• Een beveiligde website voor de zorgkantoren voor AWBZ Zorg
waarmee zorgleveranciers via Internet kunnen controleren of
de gegevens kloppen.
• Diginet, het portaal voor werkgevers om collectieve verzeke
ringen te administreren. Diginet wordt aangesloten op het
nieuwe backoffice systeem Oracle Open Zorg.
• Splitsen van de natura declaraties in declaraties van voor en
na het basisverzekering tijdperk.
CIMSOLUTIONS richt zich op het professioneel inpassen en toepassen van state-of-the-art ICT-concepten en technieken met als
doel een optimale oplossing voor onze klant. Onze passie is om
te leren, te creëren, te implementeren en te beheren voor onze
klanten. Wij helpen onze klanten om succesvol te zijn in hun
projecten en doelen. Onze expertise dekt alle fasen af van de
software levenscyclus van specificatie en haalbaarheid tot ontwerp, ontwikkeling, test & implementatie, onderhoud, beheer
en projectmanagement van zowel maatwerk- als standaard
applicaties, systemen, hardware en netwerken.

nale grenzen uit te breiden. Onze toekomst is gewaarborgd door
onze sterke klantgerichtheid, kwaliteit van onze mensen en onze
diensten en het feit dat we sinds onze start in 1992 elk jaar winst
hebben gemaakt. De komende jaren voorzien wij een voort
durende autonome groei zowel binnen als buiten Nederland en
Bangladesh.
Sinds de oprichting in Nederland in 1992 is CIMSOLUTIONS
gegroeid naar meer dan 250 professionals die zich voor onze
klanten in Nederland en Europa inzetten vanuit onze 6 vestigingen in Nederland en een vestiging in Bangladesh.
CIMSOLUTIONS levert de volgende expertise en diensten:
• Business en Informatie Analyse, Business process optima
lisatie, Requirement Management.
• Systeem & Software Architecture & Design, Service Oriented
Architectuur, Web, Internet, Portal, Cloud.
• Systeem ontwikkeling, Object Oriëntatie, UML, Java, C, C++,
C#, Ruby, .NET.
• Testmanagement, testen en tools: (niet-) functionele, geauto
matiseerd, Exploratory, ISEB, ISTQB, TMMi, TMap Next,
Agile Testing.
• Databases, datawarehouses, data vaults: Oracle, MS SQL
Server.
• Systeem & Software Application Onderhoud, Support &
Management.
• Product Ontwikkeling en Innovatie (Research & Development).
• Workflow Management, Content Management,
Kennismanagement, Document Management.
• State-of-the-art ICT-concepten: Agile Scrum, DSDM, RUP,
Lean IT, UML, XML, TMap Next, ITIL, ASL, BiSL.
• Business Intelligence: Business Objects, Crystal Reports,
Cognos.
• Business Solutions (ERP): SAP, Oracle ERP, MS Dynamics.
• Microsoft, Oracle en Open Source platformen en software.
• Project- en Kwaliteitsmanagement: Prince2, Agile Scrum, RUP,
DSDM, Lean IT, CMM (I), IPMA, ITIL, ASL, BiSL.
• Projecten (ook fixed-price), consultancy, individueel advies
en gerichte teamopdrachten.
• Offshoring in Dhaka (Bangladesh), waarvan een aparte flyer
op aanvraag beschikbaar is.

CIMSOLUTIONS onderscheidt zich door het leveren van pro
fessionele en onafhankelijke hoogwaardige ICT-diensten, met
een concurrerende prijs / kwaliteit verhouding, gebaseerd op
een lange termijn relatie met klanten en medewerkers, een
efficiënte ISO- en NEN-gecertificeerde organisatie, een Lean
kosten-structuur en de visie om onze diensten buiten de natio
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