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COMPUTERS, STORAGE & NETWERKEN
De beschikbaarheid van bedrijfsgegevens is van vitaal belang voor elke onderneming. TRIUS biedt u de nieuwste 
cloud, storage en backup oplossingen. Onze ervaren techniekers zorgen voor een performant geheel met HP server 
oplossingen. Maandelijks nieuwe promoties van computers, tablets, portables en workstations.

PRINTING
Ontdek de HP en Ricoh print & copy oplossingen. Voor een vaste prijs neemt TRIUS alle printerzorgen uit uw handen. 
U kan een all-in contract afsluiten voor uw gekochte of geleasde printers en multifunctionals. Dat maakt niet alleen 
uw werkdag aangenamer, het bespaart u ook heel wat geld. U drukt op ‘print’ of ‘copy’, 
TRIUS zorgt voor de rest.

BUSINESS COMMUNICATION SOLUTIONS
Heeft u nood aan een telefooncentrale, IP bewakingscamera’s en bekabelingswerken, dan is TRIUS BCS uw partner. 
U heeft de mogelijkheid om conventioneel te werken of met een volledige IP DECT of VOIP oplossing, softphones, 
exchange server en CTI. De eerste stap naar unified communications doet u bij TRIUS-BCS. Een feilloze communicatie 
is van cruciaal belang voor uw onderneming.

KANTOORBENODIGDHEDEN
Met ons assortiment van 30.000 courante produkten in ons 1000m² grote stock en afhaalcentrum biedt TRIUS een 
antwoord op al uw kantoorbehoeften. Wij bedienen u op een snelle en efficiënte manier van computersupplies en 
kantoorbenodigheden. Onze medewerkers staan steeds met raad en daad klaar om u de juiste keuze te helpen maken. 
Ontdek onze unieke webshop. TRIUS, u w kantoorspecialist!

KANTOORMEUBELEN EN INRICHTING 
Wij vertalen uw behoeften en eisenpakket naar een gepersonaliseerde, professionele en efficiënte werkomgeving, 
ongeacht de grootte van uw project.
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BOGS
BOGS is een gebruiksvriendelijk softwarepakket dat voldoet aan artikels 27, 28 en 29 
van de nieuwste nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen. BOGS is de ad-
ministratieve troef voor uw orthopedie- of bandagisteriepraktijk. Naast de adminis-
tratieve opvolging kan u ook uw productieplanning, uw kassaverkoop, uw voorraad 
en bestellingen naar leveranciers beheren. Alles is steeds up-to-date dankzij het on-
derhoudspakket dat wij u standaard aanbieden. BOGS is dan ook het meest verkochte 
pakket in deze zorgsector in België.

BOGS voldoet aan artikels 27, 28 en 29 van 
de nieuwste nomenclatuur van geneeskundi-
ge verstrekkingen en is specifiek ontwikkeld 
voor orthesisten, prothesisten, orthopedisch 
schoentechniekers, bandagisten en verstrek-
kers van mobiliteitshulpmiddelen. 

Bogs is onderverdeeld in 4 modules 
¬ Orthopedische schoenen 
¬ Mobiliteitshulpmiddelen
¬ Bandagisterie
¬ Orthopedie

Elk van deze modules bevat vooreerst een pa-
tiëntenbeheer module met EID lezer en link 
naar Mycarenet (voor het controleren van de 
verzekerbaarheid). Per patiënt kan u een di-
gitaal dossier aanleggen van alle relevante 
documenten die gelinkt of ingescand worden. 

Alle dossiers van een patiënt staan in een 
handig overzicht opgesomd, zo heeft u steeds 
een beeld van de historiek van een patiënt en 
kan u snel een dossier bekijken, vernieuwen 
of een nieuwe prestatie inbrengen. Alle ge-
normaliseerde documenten (T52, bijlage 19, 

19 ter, 20, bijlage 13 en 13 bis, …) worden in 
een handomdraai uitgeprint en automatisch 
toegevoegd aan het digitale dossier. Alle do-
cumenten zijn standaard voorzien van een 
barcode voor snelle en efficiënte opzoekingen.

BOGS zorgt ervoor dat het mutualiteitsge-
deelte of verzekeringsgedeelte dadelijk wordt 
afgerekend via de verzamelstaten en berekent 
automatisch het remgeld & de supplementen. 
Naast de facturatie staat BOGS ook in voor de 
betalingsopvolging incl. aanmaningsbrieven.
Voor raadpleging van gegevens en ingave van 
dossiers op een remote site, beschikt u over 
een geoptimaliseerd ingavescherm gecon-
necteerd met uw onderneming.

Vermits de afleveringsdatum is ingevuld in de 
dossiers, kan BOGS voor u ook de hernieuwin-
gen en onderhouden opvolgen zowel volgens 
nomenclatuur als volgens leeftijd van de pati-
ent. U merkt het, een totaalpakket.
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Cloud
U wenst uw BOGS ook remote te kun-
nen consulteren? U kan uw data mi-
greren naar de cloud om deze alzo 
overal beschikbaar te hebben. 
Of wenst u enkel een backup van uw 
gegevens in de cloud? Aan u de keuze. 
Bogs maakt het mogelijk.

Modules
¬ Kassaverkoop
¬ Artikelbeheer & bestellingen 
 leverancier
¬ Productieplanning
¬ FAGG module
¬ EID & verzekerbaarheid
¬ Extra verstrekker
¬ Extra werkpost
¬ Module renting
¬ Documentmanagement
¬ Cloud

Kassaverkoop
Heeft u een winkel verbonden aan uw 
zaak, dan is onze kassamodule een 
must. Onze module zorgt dat de ver-
kopen snel verwerkt worden met een 
afsluiting op het einde van de dag. 

De kassaverkopen worden mee op-
genomen in de patiëntenhistoriek. De 
kassaverkoop is geïntegreerd in BOGS 
zodat ook dossier- en remgelden kun-
nen afgerekend worden.

Artikelbeheer
Bij de artikels kan u zowel losse arti-
kels als artikels gelinkt aan de nomen-
clatuur gebruiken. Als de link met de 
nomenclatuur is gemaakt berekenen 
wij aan de hand van de gevraagde 
verkoopprijs remgelden en supple-
menten. Limitatieve lijsten worden 
automatisch ingelezen en steeds ge-
actualiseerd gehouden via een geïnte-
greerde link.

BOGS beheert zowel nomenclatuur-
verkopen als verkopen buiten nomen-
clatuur en kassaverkopen. Bestellin-
gen aan leveranciers kunnen verzorgd 
worden evenals een steeds juiste 
voorraadpositie via de inventaris.

Etiketten & statistieken
U beschikt over een heel gamma 
standaard etiketten die per dossier, 
patiënt of artikel kunnen afgedrukt 
worden. Een handige tool geeft u de 
mogelijkheid om zelf uw eigen etiket 
te ontwerpen met de informatie en de 
layout die u wenst. Ook QR code eti-
ketten en de verplichte FAGG afdruk-
ken zijn voorzien.

Eens de informatie is verwerkt bezorgt 
BOGS u handige overzichtslijsten en 
statistieken. Uitgebreide rapportering 
per arts, aannemingsplaats, verstrek-
ker, …. De informatie kan ook geëxpor-
teerd worden naar Word en Excel en 
zo heeft u alle lijsten en documenten 
zoals u ze zelf wenst.

Document-
management
Een digitaal dossier wordt standaard 
bijgehouden bij elke patiënt en elk 
dossier. Alle afdrukken worden auto-
matisch digitaal gearchiveerd. 

Natuurlijk zou u ook graag de geteken-
de documenten digitaal archiveren. 
Dit kan door het getekend document 
opnieuw in te scannen en BOGS zorgt 
voor een automatische archivering bij 
het relevante dossier. 

Wenst u extra documenten toe te voe-
gen, dan kan u dat via scan, camera of 
bestandsselectie.

Dankzij de serviceovereenkomst blijft BOGS steeds up-
to-date. Nieuwe versies worden automatisch gedown-
load en limitatieve lijsten worden bij elke wijziging aan-
gepast. Zijn er aanpassingen aan de nomenclatuur, de 
nieuwe T/Y waarden of gewijzigde documenten, geen 
probleem voor BOGS, alle wijzigingen zijn inbegrepen in 
het onderhoudscontract. Dringen wijzigingen zich op, 
BOGS past ze aan. En heeft u een vraag, ook de help-
desk is voorzien.

Steeds up-to-date

Nomenclatuur
4 modules
Orthopedische schoenen 

Mobiliteitshulpmiddelen

Bandagisterie
Orthopedie

Dankzij de service-

overeenkomst blijft BOGS 

steeds up-to-date.

En heeft u een vraag? 

Ook de helpdesk is voorzien!

HET GEBRUIKSVRIENDELIJK SOFTWAREPAKKET 
VOOR GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN

BANDAGISTERIE | ORTHOPEDISCHE SCHOENEN | GROOTORTHOPEDIE | STEUNZOLEN 

NAAST DE ADMINISTRATIEVE OPVOLGING KAN U OOK UW PRODUCTIEPLANNING, UW 
KASSAVERKOOP, UW VOORRAAD EN BESTELLINGEN NAAR LEVERANCIERS BEHEREN.


