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Veel gestelde vragen VDF as a Service 
 

The complexiteit van ICT is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit komt voornamelijk door een flinke groei 

aan mogelijkheden en door de toename van eisen die aan het gebruik van ICT (in de zorg) worden gesteld. 

Het gevolg hiervan is dat het beheren van een volwaardig ICT-systeem voor de huisarts een zeer intensieve 

opgave is geworden.  

 

VDF as a Service is een dienst van Promedico in samenwerking met Techni Team. Techni Team heeft als doel 

ICT voor de huisarts weer simpel te maken. Daarom stelt Techni Team zich op als een all-round 

beheerpartner, die aan de huisarts niet meer en niet minder vraagt om het systeem te gebruiken. Al het 

andere wordt door Techni team overgenomen. Levering, onderhoud, vervanging, uitbreiding, upgrades, 

aanpassing, integratie: het is allemaal de verantwoordelijkheid van Techni Team. Techni Team stelt zich 

daarbij op als de partij die andere leveranciers aanstuurt met als resultaat een goed werkend systeem op alle 

fronten. 

 

Wij hebben de meest gestelde vragen over VDF as a Service voor u op een rij gezet. Staat uw vraag hier niet 

tussen? Neem dan contact op met de afdeling Verkoop van Promedico via 030-601 6616 of 

verkoop@promedico.nl.  

 

Algemeen 

Waarom biedt Promedico in samenwerking met Techni Team VDF as a Service aan? 

Bij het managen van een praktijk komt veel kijken. De zorg voor uw patiënten, facilitaire aangelegenheden, 

personeelszaken en administratie. Tegelijkertijd vraagt ICT, waaronder de beveiliging van privacygevoelige 

gegevens, in toenemende mate om uw aandacht, terwijl het juist een middel moet zijn om uw werk 

eenvoudiger te maken. Wij kregen van veel huisartsen dan ook de vraag of wij niet meer ondersteuning konden 

bieden op het gebied van ICT.  

 

Promedico is primair een softwareleverancier en daarom zijn wij op zoek gegaan naar een partner die de 

overige ICT-gerelateerde taken kon uitvoeren, zoals werkplekbeheer en hosting. Deze partner hebben wij na 

uitvoerig onderzoek gevonden in Techni Team. Samen kunnen wij met het totaalpakket VDF as a Service aan de 

vraag van huisartsen voldoen. Zie vraag: Waarom werken jullie voor VDF as a Service samen met Techni Team? 

Voor meer informatie over Techni Team. 

In onze praktijk gebruiken wij Promedico-VDF. Moeten wij dan overstappen op VDF as a Service? 

Nee, u kunt ook van Promedico-VDF gebruik blijven maken zoals u dit nu doet. VDF as a Service biedt echter 
veel voordelen ten opzichte van uw huidige situatie en is een optimale omgeving voor Promedico-VDF. Zie 
vraag: Waarin word ik ontzorgd met VDF as a Service? Voor meer informatie over de voordelen. 

Als ik overstap op VDF as a Service, verandert er dan iets aan Promedico-VDF? 

De software van Promedico-VDF blijft hetzelfde. Uw instellingen en data wijzigen niet en worden alleen 

overgezet van een server bij u in de praktijk naar een server in het datacenter van Techni Team. Inmiddels is 

gebleken dat we met VDF as a Service beter grip hebben op de performance van Promedico-VDF. Hierdoor 

wordt de snelheid van het systeem in veel gevallen beter dan dat deze nu is. 
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Service 

Waarin word ik ontzorgd met VDF as a Service? 

U heeft geen omkijken meer naar alle hardware-gerelateerde zaken zoals inkoop, onderhoud en aansluitingen. 

Updates en back-ups van al uw applicaties worden volledig voor u verzorgd. Bovendien worden de 

stamtabellen voor u in Promedico-VDF U geladen. U voldoet nu en in de toekomst automatisch aan alle eisen 

die aan zorgsystemen en netwerken wordt gesteld. U heeft bovendien één aanspreekpunt voor al uw ICT-

gerelateerde vragen. Wat uw vraag ook is, Techni Team en Promedico schakelen direct met elkaar om u het 

juiste antwoord te kunnen geven.  

Welke werkzaamheden hoef ik niet meer te doen als ik gebruik maak van VDF as a Service? 
Alle ICT-gerelateerde werkzaamheden in uw praktijk worden voor u verzorgd. Indien u onverhoopt problemen 

ervaart met uw hardware en/of software, vragen wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.  
 

Wat bevat VDF as a Service precies? 

 Werkplekken- en netwerkapparatuur in uw praktijk. 

 Server in het datacenter in Nederland, waarop Promedico-VDF en uw andere applicaties 
worden gehost. 

 Beveiligde, private verbinding van uw praktijk naar het datacenter. 

 Kantoorautomatisering naar keuze. 

 Installatie en volledig onderhoud, zowel preventief als correctief, updates en ondersteuning. 

 Reparatie en vervanging van defecte hardware. 

 Dagelijkse back-up met ieder uur mogelijkheid tot terughalen recente gegevens. 

 Veiligstellen van de back-up op een tweede fysieke locatie in Nederland.  

 Toegang tot het publieke internet vanaf de werkplek. 

 Voor de zorg beveiligde e-mail. 

 Beveiligde VPN-thuiswerkplek. 

 Aansluiten en configureren van bijvoorbeeld Pinnen over IP, Alarm over IP en 
wachtkamersystemen. 

 Advies en installatie van medische en niet-medische randapparatuur. 

 Security- en antivirussoftware. 
 

Prijs 

Wat zijn de kosten van VDF as a Service? 

De kosten zijn afhankelijk van het aantal werkplekken in uw praktijk, uw datalijn en eventuele extra’s, zoals de 

mogelijkheid om buiten uw praktijk met Promedico-VDF te werken. Voor een prijsopgave voor uw aantal 

werkplekken en uw specifieke wensen kunt u contact met ons opnemen via verkoop@promedico.nl of 030-601 

6616.  

 

De kosten zijn niet hoger dan de totaalkosten die u nu heeft voor uw ICT-beheer, aanschafkosten hardware en 

beveiligingsaudits. Bovendien zijn de kosten overzichtelijk en voorspelbaar. Bij defecte hardware of het 

oplossen van problemen, brengen wij geen extra kosten in rekening. 
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Veiligheid 

Is de data op de servers wel goed beveiligd? 

Uw data is uitstekend beveiligd op de servers van Techni Team. Techni Team voldoet aan alle eisen die aan 

zorgsystemen en netwerkverbindingen worden gesteld: Wet bescherming persoonsgegevens, NEN7510 en 

GBZ.  

 

Voor VDF as a Service hebben wij een audit laten doen door Madison Gurkha. Madison Gurkha is 

gespecialiseerd in IT security in Nederland. Als onafhankelijke partij identificeert Madison Gurkha in een 

vertrouwelijke omgeving IT security risico's en geeft een eerlijk oordeel over de status van digitale veiligheid. 

VDF as a Service heeft de audit succesvol doorlopen. 

 

Is de dataverbinding van mijn praktijk naar de server wel goed beveiligd? 

Techni Team werkt uitsluitend met voor de zorg beveiligde datalijnen. Deze datalijn wordt rechtstreeks 

gekoppeld aan het private netwerk van Techni Team. Techni Team is gecertificeerd door Nictiz/VZVZ als Zorg 

Service Provider+. 

 

ICT-dienstverlener 

Waarom werken jullie voor VDF as a Service samen met Techni Team? 

Steeds meer gebruikers van Promedico-VDF kregen behoefte aan meer ontzorging op het gebied van ICT. 

Promedico is primair een softwareleverancier en daarom zijn wij op zoek gegaan naar een partner die de 

overige ICT-gerelateerde taken kon uitvoeren, zoals werkplekbeheer en hosting. Na uitvoerig onderzoek en 

gesprekken met diverse ICT-dienstverleners, bleek dat Techni Team het beste die ondersteuning kan bieden 

waarnaar gevraagd wordt. 

 

Techni Team is ruim 10 jaar actief als ICT-dienstverlener in de eerstelijnszorg. De ICT-dienstverlener heeft een 

datacenter in Nederland opgezet, dat een optimale garantie biedt voor veiligheid, gemak en betrouwbaarheid. 

Techni Team stelt zich als doel om klanten, voornamelijk huisartsen en apothekers, te ontzorgen op het gebied 

van veilige werkplekken, internetverbindingen en telefonie, zodat zij zich kunnen richten op de zorg voor hun 

patiënten. Techni Team is door Nictiz/VZVZ gecertificeerd als Zorg Service Provider+. 

Kan ik ook mijn eigen ICT-dienstleverancier behouden als ik gebruik wil maken van VDF as a Service? 

VDF as a Service betekent dat u volledig ontzorgd wordt op het gebied van ICT. De dienstverlening betreft een 

compleet pakket, zodat de ondersteuning ook maximaal is. Dit betekent dat Techni Team uw apparatuur 

vervangt, uw database van Promedico-VDF en zelfs uw randapparatuur beheert. Ook kunt u bij hen terecht 

voor al uw ICT-gerelateerde vragen. Het is dan niet meer nodig een andere ICT-dienstverlener te contracteren 

of in te schakelen.  

 

Interesse en overstappen 

Wat kan ik doen als ik interesse heb? 

Neem contact op met de afdeling verkoop bij Promedico via 030-601 6620 of verkoop@promedico.nl. Wij 

helpen u graag verder. 

Is het mogelijk een referentiepraktijk te spreken? 

Ja, neem contact op met onze afdeling verkoop via 030-601 6620 of verkoop@promedico.nl en wij brengen u 

zo snel mogelijk in contact met een praktijk die gebruikmaakt van VDF as a Service. 
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Wat gebeurt er als de offerte voor VDF as a Service is getekend? 

Als de offerte is getekend, komt een consultant van Techni Team bij u langs voor een intake. Tijdens deze 

intake inventariseren wij hoe uw huidige ICT-omgeving eruit ziet en wat uw wensen zijn. In overleg met u 

plannen we een dag waarop de overgang plaatsvindt. Techni Team kan u binnen een halve dag overzetten op 

VDF as a Service. De termijn waarin de overgang kan plaatsvinden, wordt met u afgestemd. 

Moet ik mijn praktijk sluiten als ik overga op VDF as a Service? 

Voor een soepele overgang wordt geadviseerd dat u in de middag een aantal uur uw praktijk sluit. U dient ’s 

middags en een deel van de avond aanwezig te zijn. De volgende ochtend kunnen u en uw collega’s gewoon 

aan het werk op de nieuwe apparatuur. 

Kan ik mijn oude hardware behouden? 

Om de kwaliteit van de service te garanderen, werkt Techni Team uitsluitend met eigen apparatuur. Dit betreft 

kwalitatief hoogstaande apparatuur die eenvoudig door Techni Team te beheren is. Bij elke praktijk wordt 

dezelfde apparatuur geïnstalleerd, zodat het gemakkelijker is situaties met elkaar te vergelijken en eventuele 

problemen op te lossen. Om deze reden hoeft u geen gebruik meer te maken van uw oude hardware. Techni 

Team is onder voorwaarden bereid hoogwaardige apparatuur tegen boekwaarde over te nemen. 

Kan ik mijn randapparatuur blijven gebruiken? 

(Medische) randapparatuur blijft uw eigendom en wordt niet vervangen. Dit betreft onder andere printers, 

scanners, barcodescanners, spirometers, ECG-scanners, bloeddrukmeters, etc. Techni Team ondersteunt de 

aansluiting met deze apparatuur en lost dit op als het niet goed werkt. 

Heb ik mijn Ezorglijn nog nodig met VDF as a Service? 

Nee, u heeft geen datalijn van Ezorg meer nodig. Om de beveiliging van de netwerkverbinding te garanderen, 

wordt deze lijn vervangen door een datalijn die rechtstreeks koppelt met het netwerk van Techni Team. De 

communicatie met bijvoorbeeld het LSP verloopt vanuit de centrale server waar Promedico-VDF op staat. 

Is het nodig mijn zakelijke internetabonnement te behouden? 

Nee, dat is niet meer nodig. Het netwerk van Techni Team heeft een verbinding met het openbare internet. Dit 

betekent dat u uw zakelijke internetabonnement kan opzeggen wanneer u van VDF as Service gebruikmaakt. 

 

Ondersteuning 

Wat doe ik als iets onverhoopt niet werkt? 

U kunt tussen 7.30 uur en 18.00 uur voor al uw ICT-vragen contact opnemen met de Servicedesk via 030-601 

6655 of servicedesk@promedico.nl. In het keuzemenu kunt u al aangeven of uw vraag over het programma 

Promedico-VDF gaat of over andere ICT-zaken. Indien u dit niet zeker weet, kiest u één van beide opties en 

zorgen wij ervoor dat u de juiste ondersteuning krijgt vanuit Promedico en/of vanuit Techni Team. 

 

Wij zullen eerst proberen of afstand met u mee te kijken, indien het een vraag over uw hardware betreft. Als 

wij u niet op afstand verder kunnen helpen, komt een consultant van Techni Team bij u langs. U kunt Techni 

Team ook benaderen voor vragen over de aansluiting met uw (medische) randapparatuur. Techni Team 

schakelt direct met de leverancier, indien uw vraag niet meteen beantwoord wordt. Wij verwijzen u dus niet 

door. Aan deze dienstverlening zijn geen extra kosten verbonden, dit valt allemaal binnen uw maandelijkse 

abonnement. 
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Kan ik door blijven werken als er een netwerkstoring is? 

Indien er onverhoopt een storing optreedt, kunt u via een 4G-netwerk inloggen op het netwerk van Techni 

Team, zodat u probleemloos verder kunt werken. Storingen op datalijnen van Techni Team komen echter 

zelden voor. Techni Team werkt met monitoringssoftware, waarin mogelijke storingen proactief worden 

opgespoord. Op deze manier kan er tijdig worden gehandeld om de storing te voorkomen.  

 


