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Inleiding
U hebt behoefte aan informatie over de bedrijfsvoering, want u wilt resultaten analyseren en goede keuzes maken voor
morgen. Daarom heeft AAG speciaal voor de zorg een krachtige analyseomgeving ontwikkeld. Een omgeving die dankzij
standaard zorgrapportages en dashboards uw data écht betekenis geeft op de gebieden Financieel, Personeel, Productie en
Planning. Wij presenteren u met trots: AAG Analytics.

Met AAG Analytics beschikt u altijd over actuele en eenduidige informatie voor uw organisatie. AAG Analytics staat voor Full
Service BI (Business Intelligence). Oftewel: wij nemen u alle zorgen uit handen rondom de techniek en het dagelijks
verversen van een complexe data- en analyseomgeving. Uw organisatie is verzekerd van continuïteit op het gebied van
informatievoorziening, en u kunt direct aan de slag met de zorgthema’s die voor u het belangrijkst zijn.

AAG Analytics
AAG Analytics is een slimme en generieke opzet, met als resultaat: een kort implementatietraject en snel resultaat. De
analyseomgeving bevat standaard zorgrapportages en bijbehorende dashboards over de deelgebieden Financieel, Personeel
Productie en Planning. We zetten de specificaties en voordelen voor u op een rij.
1.

Inzichten die relevant & actueel zijn in de zorg

AAG Analytics biedt ongekende mogelijkheden dankzij de bundeling van onze kennis op het gebied van de financiële,
salaris-, personeels- en zorgadministratie. De meest voorkomende rapportages en dashboards (zie afbeelding hieronder)
hebben we al voor u ontwikkeld. Maar AAG Analytics blijft zich ook daarin steeds verder uitbreiden. Samen met onze
AAG collega’s werken we verder aan de ontwikkeling van deze rapportages. Onze collega’s werken dagelijks in de
deelgebieden en met de systemen die Analytics ontsluit en kennen daarom de trends en ontwikkelingen in de zorg. In úw
voordeel, want AAG Analytics wordt hiermee op de juiste manier verrijkt.
2.

Door ontwikkelen met de gebruikersgroep
Doorontwikkeling doen we echter niet alleen zelf, maar ook met u! Per deelnemende organisatie wordt minimaal één
medewerker, de key user(s), automatisch lid van de gebruikersgroep. Voor deze gebruikersgroep organiseren we
periodiek inspiratiesessies over het gebruik van de nieuwste features van AAG Analytics. Ook bespreken we voorstellen
voor de ontwikkeling van nieuwe rapportages en dashboards. Omdat iedereen met hetzelfde product werkt profiteert u
hiermee ook van de ervaring en kennis van andere zorginstellingen.
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3.

Directe ondersteuning op de databases in de zorg
Begrip van de datasystemen is essentieel voor een zinvol en effectief gebruik van BI. In de zorg is een groot aantal
systemen beschikbaar, en dat vraagt om de juiste ondersteuning. AAG biedt die ondersteuning, en wel in een bijzonder
korte tijd. Dat is mogelijk dankzij de ingenieuze architectuur van database-ontsluitingen en onze kundige BI-consultants.
AAG Analytics is daardoor snel op te zetten voor alle systemen die wij ontsluiten.
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4.

Continuïteit in informatievoorziening
Met AAG Analytics is continuïteit in uw informatievoorziening verzekerd. Wij zorgen voor het onderhoud, het beheer, de
doorontwikkeling van het onderliggende datawarehouse en de koppelingen met uw systemen. Wij zorgen voor de
techniek en zekerheid van betrouwbare cijfers!

5.

Ontwikkeld met behulp van Microsoft Azure en Microsoft Power BI
Dit komt omdat AAG Analytics is ontwikkeld met behulp van Microsoft Azure en Microsoft Power BI. Dit is dé BI
oplossing van Microsoft, en een product wat een begrip is wat betreft BI oplossingen. Power BI wordt ook nog stevig
uitgebreid door Microsoft, en ook van deze uitbreiding profiteert u middels Analytics automatisch mee!

6.

Sterke visualisaties en gebruikersgemak
AAG Analytics maakt het mogelijk gegevens snel en fraai te visualiseren. Door Microsoft en AAG worden steeds nieuwe
manieren om data inzichtelijk maken ontwikkeld. Dit zorgt voor de beschikbaarheid van nog meer aansprekende
grafieken, tabellen en waardevolle inzichten. Allemaal eenvoudig in gebruik: de eindgebruiker ziet snel verbanden en
afwijkingen.
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7.

Selfservice BI
Deze eenvoudige visualisaties kunt u voor uw zorginstelling ook zelf maken. Het principe is eenvoudig en laagdrempelig,
het is vergelijkbaar met een draaitabel. Zelf nieuwe overzichten en rapportages ontwikkelen voor de rest van de
organisatie? Dat kan zonder lastige data koppelingen te leggen of ondersteuning van IT. Kortom: een business-gedreven
omgeving. Die door pro-users van uw eigen organisatie naar wens kan worden aangepast.

8.

Een passende rol voor iedere gebruiker
Pro-user is een van de beschikbare rollen zijn binnen AAG Analytics. En deze rollen zijn verdeeld op basis van wensen
van de eindgebruiker. Dus: het juiste inzicht voor al uw medewerkers met de daarbij gewenste vrijheden. Of juist een
bescherming van de gegevens door niet alles voor iedereen inzichtelijk te maken.

9.

Informatieveiligheid staat voorop!
Zorgorganisaties werken met vertrouwelijke gegevens die zorgvuldig moeten worden verwerkt. Dat beseffen we bij AAG
als geen ander. Dankzij een groot aantal veiligheidsmaatregelen zijn onze systemen compliant met de AVG. AAG
Analytics is bovendien ISAE3402 type II gecertificeerd. Over kwaliteit van de dienstverlening gesproken!

1.

"

“In 2021 heeft de stichting Careander samen met AAG een grote slag geslagen in het verbeteren van de interne
informatievoorziening. In nauwe en plezierige samenwerking tussen AAG en Careander is een uitgebreid en zeer toegankelijk
dashboard neergezet. Een groot voordeel in de samenwerking met AAG was voor Careander dat de medewerkers van AAG
veel materiedeskundigheid bezitten over financiële, personele en zorgproductiesystemen.
Omdat de techniek ook goed verzorgd is door AAG, lukte het om in een tijdsbestek van ongeveer een half jaar een pittige
klus te klaren. Uiteraard is een dashboardsysteem nooit af, maar Careander heeft er veel vertrouwen in dat het samen met
AAG zal lukken de solide basis die er nu ligt verder uit te bouwen.”

Diederik van Donk
Intern project leider Careander
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10. Eenvoudig informatie delen én autoriseren
Rapportages en dashboards met elkaar delen? Dat is eenvoudig met AAG Analytics. Het gebruik van rollen en rechten
zorgt ervoor dat informatie alleen beschikbaar is voor degene die daartoe bevoegd is. Zo deelt u op een verantwoorde
manier informatie met elkaar.

11. Mogelijkheid tot exporteren
Delen kan ook door de gegevens te exporteren. AAG Analytics biedt de mogelijkheid om rapportages én onderliggende
datasets met één druk op de knop te exporteren in verschillende formaten. Als standaard Excel-document, CSV,
PowerPoint of PDF. Zo kunt u eenvoudig uw maand- en/of kwartaalrapportages delen met de eigen organisatie.
12. Naadloze integratie met andere Microsoft-producten
Een voor de hand liggend voordeel: AAG Analytics integreert naadloos met andere Microsoft-producten, zoals
PowerPoint en Excel. Het voordeel voor u is dat AAG Analytics een herkenbare indeling en knoppen heeft, die erg
vergelijkbaar is met andere Microsoft producten. En biedt het ook voordelen in exports naar andere Microsoft systemen.
Zo wordt een export naar Microsoft Excel direct voorzien van de tabeleigenschappen en filters.
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13. Management dashboard: Kruisverbanden tussen uw applicaties
Echter hoeft u met AAG Analytics lang niet altijd uw gegevens te exporteren om verbanden over uw systemen heen te
zien. Met wederzijdse koppelingen tussen al uw bedrijfssystemen kunnen er ook rapportages gemaakt worden die
domein overstijgend zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld de verhouding inzien tussen de zorgomzet en de verloonde Fte's. Of al

uw belangrijke stuurinformatie bundelen in een overzichtelijke rapportage.
14. Inzoomen op gegevens
Binnen AAG Analytics kan men eenvoudig de hoofdoverzichten zien. Maar ook van hoofdoverzicht naar gedetailleerd
overzicht kannen binnen de AAG Analytics heel makkelijk. De gebruiker kan hierdoor eenvoudig analyseren en de
herkomst van de getallen herleiden. Ideaal om snel even de factuur te kunnen zien waarop een boeking is gebaseerd!
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15. Device-onafhankelijk
Bijkomend voordeel van een oplossing in de Cloud is dat data altijd en overal beschikbaar en benaderbar is. Via laptop,
tablet en smartphone. AAG Analytics maakt het zelfs mogelijk om het ontwerp van een dashboard op het kleine scherm
van de smartphone aan te passen.

16. Plug & Play door Cloud-technologie
AAG Analytics is snel ‘in de lucht’. U hebt geen lokale installatie nodig; updates worden automatisch doorgevoerd. Zo
kunt u iedere maand gebruik maken van de nieuwste mogelijkheden en uitbreidingen, zonder ondersteuning van uw ITafdeling. Daarbij komt ook nog het voordeel dat AAG Analytics behouden blijft bij het veranderen van uw systemen. Gaat
u bijvoorbeeld over naar een nieuw Financieel systeem die wij ontsluiten? Dan blijven alle rapportages die daarvoor
gemaakt zijn gewoon bestaan. En dus heeft u snel en eenvoudig weer toegang tot uw stuurinformatie!

Meer weten?
Neem contact met mij op
Erik Muskens
e.muskens@aag.nl
06 55057417
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