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Verbeteringen en noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd

Producten en diensten knmp
2015: functioneel en compleet
Ook aankomend jaar biedt de knmp een compleet pakket van
producten en diensten waarmee u direct aan de slag kunt:
farmaceutisch inhoudelijk, maar ook ter ondersteuning van
het apotheekbedrijf én voor individuele of teamontwikkeling.
Zowel voor als achter de balie kunt u terugvallen op de
vertrouwde informatie en producten.
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Natuurlijk worden ook in 2015 verbeteringen
en noodzakelijke wijzigingen in het producten- en dienstenpakket doorgevoerd. Hierbij
ligt de nadruk op de ontwikkeling van digitale producten, waaronder naslagwerken, en
ondersteuning. De knmp kennisbank en
knmp.nl zijn inmiddels vernieuwd en ook de
mogelijkheid om informatie via apps beschikbaar te stellen wordt gebruikt. Kennen uw
patiënten de Appotheek al?

Wist u bijvoorbeeld dat u kunt zoeken op
twee woorden in de zoekbalk? Afgelopen
november zijn wijzigingen doorgevoerd
waardoor ook de verbinding met E-zorg
sneller is geworden.

Korting
Apothekers die in 2013 kozen voor een driejarig producten- en dienstencontract met de
knmp profiteren ook volgend jaar nog van
de afgesproken kortingen op hun pakket. Een
gebruikslicentie van de g-standaard maakt
hiervan deel uit. De knmp Commissie voor
de financiën heeft indexatie voor het overige
producten- en dienstenaanbod goedgekeurd.

knmp kennisbank
De knmp kennisbank is geoptimaliseerd en
gebruiksvriendelijker gemaakt. Bij dit project
zijn, vanaf het begin, gebruikers nadrukkelijk
betrokken.
Dit heeft belangrijke inzichten opgeleverd
die direct hebben bijgedragen aan de huidige
vorm van het eindproduct. Om gebruikers op
weg te helpen zijn handige zoektips opgesteld
die te vinden zijn onder de handleiding in
de onderste blauwe balk op de homepage.

knmp.tv

De KNMP Kennisbank
is geoptimaliseerd en
gebruiksvriendelijker

Afgelopen jaar is geïnvesteerd en geëxperimenteerd met extra inzet van audio
visuele registraties. Bijvoorbeeld de registratie van knmp Congressen en de geaccrediteerde uitzendingen van knmp.tv.
Maar ook de webcasts over de Wet Werk
en Zekerheid die per 2015 ingaat, of de
webcasts over hoe pr te maken voor uw
eigen apotheek. Alle video’s vindt u op
www.knmp.tv.

gemaakt.

Op basis van uw ideeën
en suggesties blijven we
de knmp-producten en
-diensten verbeteren.
Heeft u tips?
Wij horen deze graag via
producten@knmp.nl.

