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Hoe werkt het? 

    

Verhoogt 
efficiëntie  

Brengt structuur Informeert 
betrokkenen 

Ondersteunt 
voortdurend 
verbeteren 

Wat is 
TasksView? 
 
De hoofdtaak van Tasksview is, zoals de 
naam suggereert, het ondersteunen van 
een zorginstelling bij het aanmaken, 
plannen, toekennen en uitvoeren van 
verschillende logistieke en facilitaire taken 
voor medewerkers op de vloer. 
 

Slimme software 
 
Het beheren van de taken is geen statisch gegeven. TasksView voert achter de schermen steeds 
berekeningen uit om de planning efficiënt te doen verlopen. Hij doorloopt continu een aantal vragen om te 
bepalen welke taken ingepland worden, prioriteit krijgen, wie ze uitvoert en welke taken uitgesteld kunnen 
worden tot een later tijdstip. 
 
• Hoe druk is het? 
• Hoeveel personeel is er? 
• Wie moet nog pauze nemen? 
• Hoe lang wacht deze taak al? 
• Welke prioriteit heeft de taak gekregen? 
• Wie mag het uitvoeren? 
• Kunnen taken gecombineerd worden? 
• Kunnen we ‘leeg’ lopen vermijden? 



Toepassingen op 3 verschillende platforms 

   

Desktop Tablet Smartphone 

Hoe gebruik ik het? 

Overzicht op jouw taken 
 
De desktop interface biedt jou een overzicht op de takenagenda van de instelling. Je krijgt ook een 
overzicht van relevantie informatie, bv: 
 
• Verwachte start van een nieuw opdracht voor een consultatie  
• Verwachte vertraging per taak  
• Aanwezige patiënten op de MT-consultatie  
• Kleur per drukteniveau in de Webapp  
• Pop-up bij uitvoering, annulering, vertraging  
• Informatie over een patiënt en zijn vervoer 
 
Een aanvraag voor vervoer kan via deze interface aangevraagd worden. Dit kan via een knoppensysteem 
of via een formulier. De vervoersaanvragen kunnen ook in andere operationele systemen aangemaakt 
worden: Epd, Ris, Agenda) 

  

Self-learning Volledige web-based software 

Tasksview anticipeert ook via statistieken op 
toekomst-situaties. Het anticipeert bij het toekennen 
van taken op: 
 

• Verwachte start van een nieuw opdracht voor 
een consult 

• Verwachte vertraging per taak 

• Verwachte piek in opdrachten 

De Tasksview software is volledig web-based. Dit be-
tekent dat: 

• er geen installatie van de software verreist is. 

• de software op verschillende toestellen ge-
bruikt kan worden. 

• de totale cost of ownership laag gehouden 
wordt. 



Configureerbaar 
 
Tasksview is op verschillende manieren configureerbaar: 
• Keuze automatische en/of manuele dispatching 
• De prioriteit van een taak op basis van locaties, taaktype, planning, of bij het aanmaken van een taak 
• Aantal personen per taak 
• Standaard vervoerswijze 
• Gebruikers profielen 
• Logistiek medewerker krijgt taak per taak of/en keuzelijst 

Gegevens analyse 
 
Gegevens worden overgehaald in een Excel spreadsheet. Daarna heeft een gebruiker de mogelijkheid om 
analyses uit te voeren aan de hand van voor gedefinieerde draaitabellen of kan de gebruiker zelf specifieke 
draaitabellen aanmaken ten behoeve van de instelling. 



Patiëntenvervoer en  
transport 

  

Patiëntenvervoer Verpleegkundige hulpmiddelen 

  

Apotheek Weefsels en stalen 

  

Algemene materialen Diensten 

Tasksview kan gebruikt worden om verschillende vervoersopdrachten te organiseren: 
 
• Ondersteuning bij het inplannen en uitvoeren van vervoersopdrachten van 

patiënten. 
• Het vervoer van verpleegkundige hulpmiddelen. (bv. Bedden, infuuspompen, 

saturatiemeters) 
• Leveringen van de apotheek naar verpleegafdelingen. 
• Het vervoeren labostalen  met validatie van de patiëntgegevens. 
• Algemeen materiaalvervoer. (bv maaltijdkarren, linnenkarren, afvalcontainers) 
• Toekennen van reparatieopdrachten aan de technische dienst 



 
 

  

Smartphone app Stelt prioriteiten 

Communicatie met logistieke medewerkers gebeurt 
via een draadloze smartphone en bijhorende intuïtie-
ve Webapp. 

Medewerkers kunnen prioriteit toevoegen aan bepaal-
de opdrachten. 

  

Combineert opdrachten Barcode scanning 

Tasksview combineert vervoersopdrachten om de 
interne organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Bijvoorbeeld: het vervoer van medicatie van de apo-
theek naar een verpleegafdeling zal toegewezen wor-
den aan een medewerker in de buurt. 

Tasksview biedt de mogelijkheid om barcodes te 
scannen. 
Hiermee kan de beweging van verpleegkundige hulp-
middelen getraceerd worden.  
De patiëntgegevens van een lichaamstaal kunnen 
ook via barcode scanning gevalideerd worden. 
Het biedt ook de mogelijkheid om de identiteit van de 
patiënt te verifiëren via het scannen van de polsband.  

   
 

Inplannen Ontvangen Uitvoeren Beëindigen 

Een taak kan aangemaakt 
worden via de desktop 
interface of een ander 
operationeel systeem of 
Epd. 

De taak wordt 
automatisch toegekend 
aan een gepaste 
medewerker.  
De logistieke medewerker 
ontvangt een 
vervoersopdracht via de 
smartphone app. 

De logistieke medewerker 
beschikt over de juiste en 
alle benodigde informatie 
voor een opdracht. 
Medewerkers worden 
tijdens een opdracht niet 
gestoord. 

De medewerker geeft de 
beëindiging van een 
opdracht door via de 
smartphone app. 
De zorg organisatie wordt 
geïnformeerd. 

Patiëntenvervoer en 
logistiek 



Tablet toepassing 
 

De controle van de poetsopdrachten gebeurt met behulp 
van een tablettoepassing. De normen worden duidelijk 
aangegeven, registraties worden snel uitgevoerd en 
medewerkers kunnen foto’s nemen ter illustratie. 

Schoonmaak 
De schoonmaak module van TasksVew biedt de mogelijkheid om het 
onderhoud van de ruimtes efficiënter te organiseren. 

  

Kamers op tijd gereinigd Vermijd dubbel werk 

Een kamer of bed moet bij ontslag patiënt op tijd gereinigd 
worden eer een nieuwe patiënt op te nemen. 
Bij langdurige leegstand moet een kamer gereinigd 
worden voor opname van een nieuwe patiënt. 

Schoonmaakmedewerkers hebben steeds informatie over 
de laatste reiniging van de kamers om zo dubbel werk te 
vermeiden. 

 
  

Juiste schoonmaak-methode DKS controle systeem 

De schoonmaak module van TasksView beschikt over een 
mogelijkheid om de werkmethode bij schoonmaak te 
beschrijven. Dit is aan de hand van geschreven instructies 
met optioneel beelden en video. 
 
Medewerkers kunnen de instructies via de smartphone of 
tablet app raadplegen. Ze worden ook verwittigd bij 
wijzigingen. 

Het Dagelijks Controle Systeem is door de Vereniging 
Schoonmaak Research (VSR) ontwikkeld als de manier om 
eenvoudig een schoonmaak controle te kunnen lopen.  
Het doel van dit systeem is het verkrijgen van inzicht in de 
kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaak opdrachten. 
DKS-controles worden dan ook, meestal, tijdens de 

uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd 

zodat een medewerker snel terugkoppeling heeft over de 

uitvoering van de opdracht.  



Contacteer ons voor een demo 

   

+32 11 75 73 03   info@tucasa-ict.be   www.tucasa-ict.be 

  

Tevreden patiënten Tevreden medewerkers 

Patiënt wordt op tijd begeleid naar zijn onderzoek en even-
tuele opvolgende onderzoeken. 

Medewerkers beschikken over alle nodige informatie en 
worden niet gestoord tijdens de opdracht. 


