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Dodewaard,

Betreft: VIP Voorraadservice voor Huisartsen

Beste huisarts, praktijkmanager,
Hartelijk dank voor uw interesse in onze Voorraadservice, de unieke service waarbij u samen met
collegahuisartsen collectief inkoopt en bespaart. Tegelijkertijd is uw voorraadproces accreditatieproof
en hoeft u nooit meer zaken weg te gooien. De voorraadservice wordt aangeboden via VIPLive, het
online platform voor huisartsen.
Graag informeren wij u wat de dienstverlening inhoudt:
VIP Voorraadservice:
1. We hanteren een centrale kwaliteits-artikelenlijst die is vastgesteld door een panel van huisartsen.
Calculus koopt de producten op deze lijst centraal in tegen de beste prijs op dat moment. U kunt
zelf ook artikelen aandragen die dan door het panel worden beoordeeld;
2. Alle artikelen worden door ons voorzien van een sticker die de productgegevens en de
houdbaarheidsdatum bevat. Daardoor houdt u altijd zicht op producten die over de datum dreigen
te gaan;
3. Wanneer u besluit om uw bestaande voorraad op de praktijk te inventariseren dan worden
hiervoor de stickers aangeleverd en wordt de voorraad voor u in VIPLive ingevoerd.
4. U krijgt instructie over hoe het voorraadproces vanaf dan gaat verlopen en een scanner;
5. Het is de bedoeling dat u eens in de vier tot zes weken een bestelling plaatst. Bij nood kunt u een
incidentele bestelling extra plaatsen;
6. In VIPLive staat dan al een advies bestellijst klaar die u naar wens kunt aanpassen;
7. Vervolgens bestelt u met één druk op de knop en ontvangt u binnen vijf werkdagen de gewenste
spullen, geleverd vanuit het centrale Calculus-magazijn;
8. Bij de ontvangen bestelling zit een pakbon met één code, welke u scant zodat de actuele voorraad
weer in VIPLive geregistreerd staat;
9. Als u een artikel uit de voorraad neemt, scant u de code en zo wordt de actuele voorraad weer
bijgewerkt in VIPLive. Hierdoor weet het systeem wat u bij de volgende bestelling nodig heeft;
10. U kunt altijd in VIPLive de actuele voorraad zien. Door controle op de houdbaarheidsdata voldoet
u aan de accreditatie-eisen.
Als bijlage treft u het complete overzicht van de tarieven voor de dienstverlening en onze voorwaarden
aan.
We hopen dat u in het bovenstaande voldoende aanknopingspunten vindt om gebruik te maken van
onze dienstverlening. Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groeten,
Team Calculus Voorraad
Calculus Software B.V.
Tel:
088 – 528 1070
voorraad@calculus.nl

