
Efficiënter keuren?
Uw keuringen beginnen met ODIS
Hoeveel verschillende software programma’s gebruikt u voor het uitvoeren van uw 
keuringen? Medische keuringen kunnen tijdrovend zijn en door het gebruik van 
meerdere programma’s is er veel tijdwinst te behalen bij het invoeren van patiënt- 
gegevens, opmaken van rapportages, verwerken van resultaten en de keuringen zelf. 

Voor al uw keuringen

Mobiliteit keuringen

Data overal beschikbaar

Rapportages maken

Tijd- en kostenbesparend

Maatwerk

Met behulp van de biometriesoftware ODIS is het mogelijk om apparatuur van 
verschillende merken te koppelen aan één centraal software pakket. Hierdoor heeft
u één plek voor het invoeren van uw patiëntgegevens en is het werken met 
verschillende software programma’s van uw huidige apparatuur verleden tijd. 

De gekoppelde apparatuur stuurt meetresultaten automatisch naar de applicatie 
toe en meetresultaten hoeven niet meer afzonderlijk genoteerd en geanalyseerd 
te worden. Hiermee is ODIS een oplossing voor de complete digitalisering van 
uw keuringen.

¨Om de dagelijkse werkzaamheden draaiende te houden is ODIS van dusdanig
belang dat wij eigenlijk niet meer zonder kunnen. De applicatie is de leidraad van
de keuringen. Direct inzicht in de uitslagen, opslag op 1 locatie en de optie om
resultaten met eerdere keuringen te vergelijken is ideaal. Dit scheelt veel tijd en
levert veel efficiëntiewinst op. Wij zijn zeer tevreden!¨

Geert Koster, eigenaar en bedrijfsarts Quintus Five Vitaal



ODIS is een totaaloplossing is voor de digitalisering van uw keuringen. De 
verschillende testen die in ODIS zijn opgenomen zijn afhankelijk van de 
functionaliteit van uw apparatuur. Op dit moment heeft ODIS keuringsmodules 
voor onder andere:
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Wat kan ODIS voor u betekenen?
ODIS kan volledig worden afgestemd op uw 
keuringen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden 
voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op 
voor een demonstratie!

ODIS basispakket bestaande uit:
1 PC-licentie met webtoegang
Bestaande apparatuur koppelingen
Standaard rapportages
Back-up van database
Beveiligde hosting
Veiligheidsscans
Helpdesk
Updates
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Uit te breiden met:
Extra PC-licentie(s)
Laptop/ PC met daarop ODIS geïnstalleerd

Optionele modules:
Anamnese module
Vragenlijstgenerator 
Persoonlijke rapportages
Groepsrapportages
Afgeschermd portaal voor de klant
Voorgedefinieerde vragenlijsten
Planningsmodule
Facturatie module 


