
eerste kennismaking 

Wie geïnteresseerd is in JDS WIND! kan een keer langskomen 
(op afspraak) voor wat meer tekst en uitleg. Dit kan ook bij 
u in de praktijk plaatsvinden. De kennismaking is geheel 
vrijblijvend en gratis. 
Natuurlijk kunt u ook even rondkijken op onze site 
www.jds-dental.nl. Wilt u een demoversie op CD ontvangen? 
Geen probleem, dan sturen we deze geheel kosteloos op.

installatie 

Een medewerker van JDS installeert de software in uw praktijk. 
Voorts is het mogelijk om ook een ‘thuis-computer’ met JDS 

WIND! in te richten zodat uitwisseling met de praktijk mogelijk 
is. Hiermee kunnen wij u telefonisch verder helpen.

eerste instructie 

Aansluitend op de installatie van de software wordt de eerste 
instructie gegeven. Waarbij u alles wordt geleerd over het 
invoeren en wijzigen van patiëntgegevens en verrichtingen. 
Verder leert u hoe gedeclareerd kan worden en hoe de vele 
overzichten op te roepen zijn. Ook heeft u ruimschoots de 
mogelijkheid om vragen te stellen. Vanzelfsprekend kunt u , als 
de medewerker weg is, bij vragen onze helpdesk bellen. Mocht 
er nog een tweede instructie gegeven moeten worden dan 
hoort dit bij de JDS service. Pas bij het derde bezoek zal er wat 
worden berekend.

proefpakket 

Wie even iets wil uitproberen zonder de echte bestanden aan 
te passen kan bij ‘Instellingen’ de subregel ‘Proef aanklikken. 
Hierbij wordt een kopie van de database gemaakt waar u 
vanaf dat moment mee gaat werken. Na het oefenen klikt u 
‘Proef’ weer weg en gaat u weer verder met de echte database. 
Inderdaad: zo simpel is dat! 

bijkomende zaken

Bij het werken met een pakket zult u keuzes moeten maken. 
Bijvoorbeeld of u de declaraties wilt sturen aan de patiënten 
of via een of andere vorm van factoring c.q. total clearing. 
Daarnaast besluit u of u voor verzekerden wel of niet 
rechtstreeks (of via VeCoZo) wilt declareren wat er in de 
basisverzekering zit en/of in de aanvullende verzekering. JDS 
informeert u graag over al deze mogelijkheden.

overzetten gegevens

Wie al een bestaand systeem met patiëntgegevens heeft kan 
de bestanden daarvan opsturen waarna ze door JDS gratis 
worden overgezet naar de vorm van JDS WIND!  Soms betreft 
dit alleen de patiëntgegevens, soms ook de volledige historie, 
Status Praesens en ‘gele blaadje’.Misschien vraagt uw vorige 
leverancier wel een vergoeding voor het leesbaar maken van 
het bestand. Dat is hun visie, helaas kan JDS daar niets aan 
doen. 

windows 

JDS WIND! draait onder Microsoft Windows. Dit besturings-
systeem wordt met de computer mee geleverd. In principe 
is dus de hardware leverancier de aangewezen persoon voor 
problemen met Windows zelf. Deze zaken kunnen ontstaan 
omdat Windows zeer veel mogelijkheden biedt aan de 
gebruikers. JDS neemt een klein stukje begeleiding op dit 
gebied mee in haar onderhoudscontract. Niet verplicht, maar 
het gebeurt wel, als service. 

de hardware

Ook de keuzes voor de hardware moeten worden gemaakt. 
Wordt het een netwerk? Wat voor soort computers moet u 
daarbij hebben? Welke printers kunt u daarbij gebruiken?  
Is een labelprinter gewenst? Ook hierover kan advies worden 
gevraagd.
Vaak zoekt men zelf een hardwareleverancier in de buurt die 
dan weer contact met JDS opneemt om alles op elkaar af te 
stemmen. Zodanig dat u niet teveel in huis haalt, maar ook 
niet te weinig. Ook de prijzen daarvoor kan JDS beoordelen. 
U raadt het al: ook dit is gratis.

drie maanden op proef

Iedere nieuwe klant heeft het recht om binnen drie maanden 
na installatie van JDS af te zien.
In dat geval wordt de licentie terug gedraaid en gecrediteerd 
en blijft alleen een pro rata deel van de jaarlijkse kosten voor 
begeleiding over. Dit geeft u zekerheid en levert JDS alleen 
tevreden klanten op.

papier etcetera

Ook drukwerk kan worden geregeld. Via de huisdrukker 
kan JDS u voorzien van briefpapier, nota’s met acceptgiro, 
enveloppen, oproepkaartjes, etiketten en dergelijke. Alles 
van prima kwaliteit en tegen zeer acceptabele bedragen.

uw stap

Honderden collegae van u hebben de (over)stap al gemaakt. 
Ze zijn niet alleen tevreden, maar soms zelfs trots dat ze ‘het’ 
al in huis hebben. Bent u de volgende? 
U zult er geen spijt van krijgen!
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Binnen twee uur aan de slag! De meerwaarde van JDS



compleet 

Met de aanschaf van JDS WIND! bent u compleet en kunt 
u meteen aan de slag. Naast alle standaard modules, zoals 
registratie van patiënten en verrichtingen en alle vormen van
declareren, debiteuren en boekhouding, bevat JDS WIND! 
ook modules voor bv. dpsi, Classificatie Endodontische 
Behandeling met deti-score en een uitgebreide Paro-status 
die overeenkomt met de landelijk vastgestelde vorm.

snel te leren

Met JDS WIND! zijn al vele collegae van u begonnen na slechts 
2 uur instructie. Vanaf dat moment begint ook de intensieve 
begeleiding. Deze vindt soms geheel telefonisch plaats, soms 
volgt er ter plekke een tweede of derde instructie. Vaak is dan 
het aantal vragen al beperkt. Ook kunnen we altijd met ‘Hulp 
op Afstand’ uw computer overnemen om zo het één en ander 
te laten zien. 

duidelijk

Wie in JDS WIND! één scherm heeft gezien weet al 
hoe de andere schermen zijn opgebouwd en werken!
Het hoofdscherm van JDS WIND! bestaat uit een 
menubalk en een knoppen balk. De knoppen stellen de 
diverse modules voor, zoals invoeren patiënten, invoeren 
verrichtingen, declareren, etc. In deze modules kunnen 
taken uit de menubalk erbij worden gehaald, bv. de agenda, 
brievenmodule etc. Wat zeer prettig is met JDS WIND! is 
dat het schermoverzicht duidelijk en overzichtelijk is. 
Zo kunt u vanaf ‘de stoel’ ook uw scherm lezen. 

begeleiding

Als nieuwe gebruikers van JDS WIND! niet zelf bellen met 
vragen worden ze even gebeld door JDS. Om toch even af te 
tasten hoe alles gaat. JDS is immers alleen gebaat bij tevreden 
gebruikers!

patiënten 

Natuurlijk kunt u alle patiëntgegevens verwerken, inclusief 
bankrekeningnummer, medische gegevens, naam huisarts, 
selectiecodes, etc. Ook kan per patiënt worden vastgelegd of 
die een aparte nota moet hebben, of altijd een kopie en of er 
sprake is van een andere debiteur. Voorts kan per patiënt de 
betalingstermijn afwijken van de standaard.

 

verrichtingen 

Uiteraard bevat het programma de gehele upt-lijst. Waarbij 
elke upt-code kan worden onderverdeeld naar 999 subcodes. 
Gemakkelijk als meerdere verrichtingen dezelfde upt-
code hebben. Bijvoorbeeld bij vullingen: v12002 is een 
2 vlaks vulling composiet en een v12003 is een 2 vlaks 
vulling glasionomeer. Voorts zijn er speciale schermen naar 
behandelsoort. Waaronder de Endo-module, de Paro-module, 
de deti-score, etc . 

declaraties 

Nota’s kunnen (direct of achteraf) worden afgedrukt op 
blanco papier, op briefpapier, op nota’s met acceptgiro. Nota’s 
kunnen ook worden verstrekt aan factoringmaatschappijen. 
Ook de procedure voor machtigingen is standaard aanwezig. 
De indeling van de nota’s is voor een groot gedeelte door u 
zelf te bepalen. Tevens kunt u kiezen om te declareren bij de 
Zorgverzekeraars (via VeCoZo), of wellicht een combinatie. 
Alles is mogelijk. 

debiteuren

U kunt op verschillende manieren bijhouden of uw declaraties 
al betaald zijn. Duren de betalingen te lang dan kunt u de 
patiënten herinneren. Door de betalingstermijnen per debiteur 
variabel te houden is dit een fluitje van een cent. Alles kan 
automatisch en niets kan fout. U kunt bij wijze van spreken 
dagelijks, bij het opstarten van het pakket, al alle herinneringen 
en aanmaningen laten aanmaken!

boekhouding 

De boekhouding is zo opgezet dat iedereen er direct mee 
aan de slag kan. Met een onbeperkt aantal boekjaren, 
met automatisch doorboeken van nota’s, ontvangsten, 
administratiekosten en rente. Ook kunnen de financiële 
gegevens worden afgeschermd met een wachtwoord.

agenda’s

Uiteraard zijn ook agenda’s inbegrepen, en wel in twee 
vormen: de standaard versie (voor als u de agenda wilt gaan 
gebruiken als een ‘boek’, d.w.z. zelf bladeren door de weken/
dagen) en de uitgebreide versie: u laat het systeem zoeken 
naar een eerst volgende lege plek aan de hand van gegevens 
die u meegeeft. Tevens kan worden vastgelegd of een patiënt  
al aanwezig is, wat dan ook in de behandelkamers is te zien.

internet

Ook internet-applicaties zijn in het pakket standaard 
opgenomen. Bijvoorbeeld het automatische herinneren aan 
de gemaakte afspraak via e-mail of sms (i.c.m. een externe 
aanbieder). De patiënt (bijvoorbeeld) ieder half jaar per e-mail 
oproepen kan natuurlijk ook.
Een andere internet-applicatie (voor als u minimaal Windows 
xp heeft) is JDSBrug. Dit is een extra programma (dus tegen 
meerbetaling) waarmee u de Controle op Verzekeringsrecht 
(cov) kunt uitvoeren (via VeCoZo).  Zo heeft u bij nieuwe of 
bestaande patiënten na één simpele klik meteen de patiënt-  
en verzekeringsgegevens in beeld. Per gegeven kunt u
aangeven of deze moet worden aangepast. JDSBrug is ook 
te koppelen aan de uzi-pas. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 
een x-aantal dagen in uw agenda laten controleren op 
Burgerservicenummer (bsn). Zo kunt u alle kanten op.

overzichten

JDS WIND! bevat zeer veel overzichten, naar hartelust te 
sorteren. Alles wat in het verleden is gedaan is weer op te 
roepen. Niet alleen verrichtingen maar bv. ook de declaraties 
aan patiënten.

Professionele dentale software Zeg ons maar wat u mistBij JDS bent u compleet

De tandarts of mondhygiënist die wil gaan automatiseren dient de daarbij te gebruiken 
software te beoordelen op een aantal aspecten: Is het pakket compleet? 
Hoe snel kan men er mee leren werken? Is de structuur van het pakket duidelijk? 
Hoe is de begeleiding door de leverancier?

Sinds 1983 is JDS actief op de tandartsenmarkt en heeft zich dan ook ruimschoots 
bewezen als een uiterst betrouwbaar softwarepakket.


