DATUM:

Dinsdag 1 november 2016

LOCATIE:

Mereveld
Mereveldseweg 9
3585 LH Utrecht

09.30 UUR

Ontvangst met koffie en thee

10.00 UUR

Dagopening door Marieke Zendman (Product Manager)

10.15 UUR

Presentatie release 7.0
In de 7.0 versie van de software zijn diverse algemene optimalisaties doorgevoerd, deze
presenteren we graag aan u.

10.45 UUR

Workshopronde 1
Gedurende de dag zult u verschillende workshops bijwonen, zie pagina 2.

11.45 UUR

Workshopronde 2

12.30 UUR

Lunch

13.15 UUR

Workshopronde 3

14.15 UUR

Workshopronde 4

15.00 UUR

Korte middagpauze

15.15 UUR

Stratech Insight
Met onze eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool Stratech Insight heeft u altijd en overal
inzicht in de stuur- en managementgegevens van uw organisatie. Cijfers over
bijvoorbeeld instroom, uitstroom en caseload worden visueel weergegeven en
overzichtelijk gepresenteerd. Tijdens de gebruikersdag zullen we alle mogelijkh eden en
de ontwikkelde dashboards van Stratech Insight aan u presenteren.

16.00 UUR

Dagafsluiting
We blikken graag samen met u terug op de dag en bieden daarnaast de gelegenheid tot
het stellen van vragen.

16.15 UUR

Borrel
We nodigen u van harte uit om na afloop onder het genot van een hapje en drankje na
te praten!

Workshops
Gedurende de dag zullen er diverse workshops worden georganiseerd. Bij uw inschrijving kunt u
aangeven welke van de keuzeworkshops u bij wilt wonen.



Keuzeworkshop A: KEI Toezicht Bewind
De pilot 'KEI Toezicht Bewind' is van start gegaan. Dit betekent dat de eerste stap naar digitaal
en beter samenwerken tussen de rechtspraak en bewindvoerder is gezet. Er is de afgelopen
periode volop gewerkt aan de system-to-system koppeling tussen de software en de rechtbank.
In deze workshop laten we u zien welke gevolgen dit voor u heeft en hoe de software hierop
aangepast is.



Keuzeworkshop B: Schuldregeling en BKR-registratie
De schuldregeling in Stratech Perspectief is het afgelopen jaar een stuk flexibeler gemaakt.
Graag staan we stil bij de doorgevoerde wijzigingen. In deze workshops wordt tevens ingegaan
op het registreren van contracten bij het BKR.
Ook geven we u alvast een doorkijkje naar de verwachte ontwikkelingen rondom de o mgang met
niet-problematische schulden

Naast de keuzeworkshops zult u gedurende de dag ook onderstaande workshops bijwonen.


Registratie van cliënten en partners
Voor de registratie van cliënten en partners heeft u in Stratech Perspectief meer mogelijkheden
gekregen. Zo laten we u zien hoe u kunt registeren met wie u een contract heeft afgesloten:
betreft dit de cliënt en/of partner van de cliënt? Deze wijziging is essentieel voor uw werkproces.
Tevens zal er vooruit geblikt worden naar de verwachte ontwikkelingen rondom het splitsen van
dossiers.



Supportsite en standaardrapportages
Afgelopen jaar is, mede met uw input en ideeën, de supportsite voor Stratech Persp ectief
gelanceerd. Deze supportsite wordt continu doorontwikkeld, zodat we u nog beter van dienst
kunnen zijn. Graag gaan we met u in gesprek over de eerste ervaringen en gewenste
optimalisaties. Indien u nog informatie mist of suggesties heeft voor de inh oud, kan dit tijdens
deze workshop worden behandeld.
Op supportsite bieden we nu ook diverse standaardrapportages, ook deze zullen tijdens de
workshop aan bod komen.



Stratech Connect
De portals van Stratech Connect worden continu doorontwikkeld. Graag pr esenteren wij u de
laatste ontwikkelingen in de cliëntenportal! Zo kunt u nu meer informatie beschikbaar stellen aan
uw cliënten. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw ideeën voor de doorontwikkeling van de
diverse portals.

