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AST Praktijkmanager 

De AST Praktijkmanager is een digitaal organisatie management systeem dat gericht is op de 
dierenartsenpraktijk. Hierbij staat de organisatie van het bedrijf en personeel centraal en niet de 
diergeneeskundige handelingen, patiënten etc. 

Het programma is ontwikkeld vanuit de humane zorg tot een praktisch hulpmiddel dat veterinair zeer breed 
ingezet kan worden. Van de zelfstandige dierenarts die zijn of haar praktijk op orde wil brengen tot grotere 
organisaties die alle werkprocessen willen of moeten stroomlijnen en documenteren. 

Het effectief gebruik van de verschillende modules, zoals bijvoorbeeld de jaarplanner, taakafspraken, stelt de 
gebruiker in staat om een transparante (verantwoordelijkheden) structuur in de praktijk te brengen en de 
teamsturing overzichtelijk te realiseren. Hierdoor wordt de gebruiker gesteund in de verplichtingen en zal 
tijdwinst en een betere controle over de praktijk het gevolg zijn. 

Tevens kan met de AST Praktijkmanager voldaan worden aan alle onderdelen die bij certificeringen verplicht zijn. 
Aanvullende modules zoals bijvoorbeeld de roostermodule en contractmodule zullen ook een grote bijdrage 
leveren aan het werkgemak voor u en uw medewerkers. 

Dit zeer gebruiksvriendelijk pakket maakt AST Praktijkmanager tot het hulpmiddel om structuur in uw praktijk te 
brengen en het overzicht te krijgen, hebben en houden over alle werkafspraken. 

 

Wat is…? 

De AST Praktijkmanager bestaat uit verschillende modules: 

• Medewerkers 
• Contracten 
• Jaarplanner  
• Documenten  
• Taakafspraken 
• Meldingen 
• Rooster 
• Berichten  

 

Wat is de module “Medewerkers”? 

In deze module worden alle medewerkers gegevens, waaronder contactgegevens en functie, ingevoerd en 
beheerd. Tevens kunnen hier persoonlijke wachtwoorden worden ingesteld. 

U vindt de module “MEDEWERKERS” aan de linkerzijde in het menu. 

 



 

Wat is de module “Contracten”? 

In deze module kunnen leverancierscontracten worden ingevoerd. Door het aangeven van een begin-, eind- en 
opzegdatum kan het contract worden beheerd ten aanzien van de continuering ervan. Tegen de opzegdatum 
wordt een notificatiemail gestuurd naar de beheerder, die daardoor tijdig een voortgangsbesluit kan nemen.  

U vindt de module “CONTRACTEN” aan de linkerzijde in het menu. 

 

 

Wat is de “Jaarplanner”? 

De Jaarplanner wordt ingericht met de periodiek terugkerende activiteiten in een kalenderjaar. Periodiek houdt 
in: eens per maand of minder vaak. 

Vanuit de Jaarplanner ontvangt de eerstverantwoordelijke medewerker een herinneringsmail zodra een activiteit 
moet worden uitgevoerd. 

In de e-mail staat de letterlijke instructie met eventueel een meegestuurde bijlage. 

Zodra de activiteit door de medewerker is uitgevoerd, kan de medewerker dat via een linkje in de e-mail gereed 
melden. Daarvoor hoeft niet te worden ingelogd. 

Gedurende het jaar kan de jaarplanner worden aangepast. Het activiteitenoverzicht kan worden geprint als een 
papieren “kwaliteitshandboek”. Aan het einde van een kalenderjaar kan een Jaarplanner gemakkelijk worden 
door gekopieerd naar het volgende kalenderjaar. 

U vindt de module “JAARPLANNER” aan de linkerzijde in het menu. 

 



 

Wat is de module “Documenten”? 

Deze module geeft de mogelijkheid om protocollen en andere instructies en formulieren te beheren. Het 
versiebeheer en de revisiedata zijn geautomatiseerd. De module kent een actueel deel en een archief. 
Medewerkers kunnen documenten alleen gebruiken; de beheerder kan documenten bewerken. Documenten zijn 
overal via internet te raadplegen en de module is geschikt voor de volgende bestandssoorten: Word, Excel, PDF, 
Powerpoint, JPG.  

U vindt de module “DOCUMENTEN” aan de linkerzijde in het menu. 

 

 

Wat is de module “Taakafspraken”? 

In de organisatie worden de alledaagse taken verricht door verschillende medewerkers. Afhankelijk van hun 
functie en competenties kunnen verschillende medewerkers verschillende taken uitvoeren. Deze module geeft 
een overzicht van alle taken met een beschrijving en hoe die over de teamleden zijn verdeeld. Per persoon kan 
een automatisch persoonlijk takenoverzicht worden geprint, dat kan worden gebruikt bij de 
functioneringsgesprekken en kan worden gebruikt als een “bekwaamheidsverklaring”.  

Het takenoverzicht kan worden geprint als een papieren “kwaliteitshandboek”. 

U vindt de module “TAAKAFSPRAKEN” aan de linkerzijde in het menu. 

 

 

Wat is de module “Meldingen”? 

In deze module kunnen meldingen worden gemaakt van fouten, klachten, incidenten, ideeën en complimenten. 
Dagelijks wordt een overzicht van alle meldingen gegenereerd en aan de eerstverantwoordelijke gemaild ter 



 

beoordeling en afhandeling. De afhandeling kan ook worden geregistreerd. Voor nadere analyses kunnen Excel- 
en PDF-bestanden worden gegenereerd. 

U vindt de module “MELDINGEN” aan de linkerzijde in het menu. 

 

 

Wat is de module “Rooster”? 

In de praktijk van enige omvang is het handig om een goede rooster methode te hebben. Deze module maakt 
voor de roostermaker mogelijk om via het systeem te communiceren met de medewerkers. Zij kunnen hun 
roosterwensen aangeven (vakanties, ruilen) en bijvoorbeeld de gewerkte uren noteren of ziekte doorgeven.  
De roostermaker maakt daarvan vervolgens een rooster, dat per dag, week of maand zichtbaar wordt. Een 
rooster kan de gewenste bezetting tonen en de invulling daarvan met de beschikbare medewerkers. Zolang een 
rooster in concept staat, kunnen de medewerkers het niet zien. Pas als de roostermaker tevreden is, dan kan het 
rooster worden vrijgegeven en kunnen medewerkers nog hun opmerkingen maken. Van dergelijke 
statuswijzigingen ontvangen medewerkers een e-mail notificatie. Als de roostermaker en handig rooster heeft 
gemaakt, dan kan het rooster als een sjabloon worden bewaard en zo nodig worden uitgerold over een langere 
periode. Het rooster kent de mogelijkheid om gewerkte uren informatie ten behoeve van de administratie op te 
leveren in een Excel of CSV bestand, zodat de gegevens beschikbaar zijn voor verdere verwerking. Uiteraard 
kunnen de medewerkers ook hun persoonlijke overzicht uit het systeem ophalen. 
 
U vindt de module “Rooster” in het menu aan de linkerzijde. 

 

 

Wat is de module “Berichten”? 

In de module BERICHTEN kunnen berichten worden geplaats over actuele zaken. Elke medewerker in de praktijk 
kan een berichtje plaatsen. Een berichtje kan worden geplaats voor een periode, die je zelf kunt instellen. 
Berichten kunnen door alle collega’s worden gelezen. Advies: beperk je tot de organisatie-berichten. Voor 
persoonlijke zaken kunnen andere media worden gebruikt. 



 

U vindt de module “berichten” aan de linkerzijde in het menu. 

 

 


