Bestelformulier voor DiSy opties
Op alle Dixis aanbiedingen zijn de Fenit leveringsvoorwaarden van toepassing. Dit zijn de ICT branche
voorwaarden, gedeponeerd onder nummer 60/2003 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag.
Een exemplaar is te downloaden via www.disy.nl of wordt op verzoek verstrekt.
Door middels dit bestelformulier opties voor DiSy te bestellen verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en
hiermee akkoord te gaan. Ook gaat u akkoord met de specificaties zoals genoemd in de folder “ZBC opties”
welke ook op www.disy.nl te raadplegen is, of op verzoek wordt verstrekt.
Alleen personen die tekenbevoegd zijn namens de kliniek kunnen een bestelling plaatsen. De kosten van uw
bestelling worden op de eerstvolgende Dixis factuur in rekening gebracht. Dit formulier kan u inscannen en mailen
naar info@dixis.nl , of via de post versturen naar: Dixis, postbus 59, 7390AB Twello
Mocht u niet tevreden zijn over de geleverde opties dan kan u deze kosteloos annuleren binnen 30 dagen en
worden de kosten niet in rekening gebracht of gecrediteerd.

a.u.b. aankruisen wat van toepassing is en waar nodig een aantal invullen.
Bestellen

Optie
Module niet-verzekerde zorg
Mail/SMS module afspraakbevestigingen
COV Vecozo module, jaarprijs per pc ->aangeven bij aantal
Scanmodule, jaarprijs per pc/scanner ->aangeven bij aantal
Remote Scan, tbv gebruik scanmodule op remote server via
RDP ->aantal werkstations aangeven bij aantal
Recepten tabblad, medicatie printen op sjablonen, prijs per
voorschrijver
Medicijn bundels aanmaken
Extra specialismen bijladen, specialismen via mail
doorgeven aan Dixis ->aangeven bij aantal
Extra medewerkers, aantal tegelijk in gebruik zijnde
accounts ->aantal extra gewenst invullen bij aantal
Agenda functie basis
Uitgebreide agenda per arts
Uitbreiding agenda van basis naar uitgebreid
Wachtkamer functie (alleen icm uitgebreide agenda)
EDISend module incl. 2 gebruikers ->extra aantal
gebruikers aangeven bij aantal (alleen icm Zorgmal/Ring)
Meerdere invoervelden t.b.v. eigen registratie/EPD
Exports op maat, zelf overzichten kunnen aanmaken in
Excel (apart aanvraag/invulsjabloon op site)
OnderHandenWerk module, aanleveren OHW via vecozo
en DIS
Documentatie: bestanden ook kopiëren of verplaatsen

Prijs
eenmalig
€ 500
€ 1000
€ 1000
€ 400
€ 300

Prijs per jaar

Aantal

€
€
€
€
-

1
1

€ 250

-

€ 200
€ 500

-

-

€ 100

1

€ 500
€ 500
p.o.a.
€ 900

€ 500
€ 800
€ 300

1

500
500- € 1000
500
200

€ 250-€ 750
€ 100

€ 500
+ € 100
-

€ 2000

€ 200

€ 400

Ondertekening:
Door ondertekening gaat de klant akkoord met de genoemde bedragen en de algemene voorwaarden.

Kliniek:

Naam:

Datum:

Handtekening:

---------------------

-----------------------

-----------------------

---------------------------------

Eventuele opmerkingen:

1

