
GECCO, de flexibele, betrouwbare en 

complete ICT omgeving, samen met het HIS. 

Dé ideale oplossing voor huisartsen! 

GECCO is speciaal voor de zorg ontwikkeld. De 

omgeving laat je nog dichter aansluiten bij 

het dagelijkse werk. Grote voordelen hiervan 

zijn: altijd overal kunnen werken, up-to-date 

veiligheidssystemen en automatische 

synchronisatie van software, instellingen, e-

mail en bestanden. Alles op alle werkplekken 

beschikbaar. Dit betekent dat je 'gewoon' de 

computer aanzet en aan de slag kan gaan. In 

de praktijk, bij de patiënt, of 

's avonds nog even thuis. 

GECCO is een ICT-oplossing van S/JN ICT Services 

l>E ll>EALE 

le.T-óPLóS'SIN6 

Vóó� UVISA�T'SEN 

Haal zekerheid en veiligheid in je praktijk met GECCO. Én GECCO helpt je te 
besparen. Klinkt dat te goed om waar te zijn? Lees dan even verder ... 

BESPAA� 

Bespaar tijd én geld! Met GECCO regel jij al jouw ICT vanuit de cloud. Dit 
betekent dat je geen fysieke apparaten (zoals server hardware en back-up) 
hoeft aan te schaffen of te onderhouden. Een voorbeeld hiervan zijn de 
aanschaf- en onderhoudskosten van een nieuwe server. Een server vraagt 
om een investering van ongeveer 10.000 euro en heeft jaarlijks kosten aan 
onderhoud voor hard- en software. Met GECCO bespaar je deze kosten en tijd. 

WUJ<. VEIL.16 EN BEnlóVWBAA� 

Met GECCO staat al jouw data veilig online opgeslagen. Software wordt altijd 
automatisch geupdatet. Hierdoor werk je altijd met de laatste versies van jouw 
software en is je computer voorzien van de laatste veiligheidupdates. 

Wil je via een andere computer of andere werkplek bij jouw documenten en 
programma's? Met behulp van een 2-stapsverificatie dubbelcheckt GECCO 
jouw identiteit. Op die manier weet je zeker dat jij de enige bent die bij jouw 
documenten kan komen. 

ól'11MAL.E f>ó<:VMENmTIE 

1. Overal en altijd toegang: Met GECCO ben je vrij. Je bent namelijk niet
meer afhankelijk van één computer/apparaat. Vanaf iedere computer op
iedere werkplek kan jij voortaan jouw documenten en programma's
benaderen. Zelfs als je werkt vanuit huis of bijvoorbeeld onderweg in de trein.
2. Altijd genoeg opslagruimte: De cloud kent geen beperkingen! Ook
niet qua opslagruimte. In de cloud heb je namelijk een flexibele data opslag.
Hierdoor kan je oneindig veel data opslaan.
Heb jij momenteel al jouw data op je eigen laptop, computer of server staan?
Fysieke systemen maken gebruik van hardware zoals werkgeheugen en een
harde schijf. Hierdoor hebben zij een beperkte opslagruimte. Wil je toch meer
documenten opslaan dan fysiek mogelijk dan moet er een extra harde schijf
worden aangeschaft. Dat kost geld en tijd. GECCO lost dat probleem op!
3. Back-up: Gaat je laptop, computer of server kapot? Of erger nog. Een
brand in je praktijk. Dat zou om heel veel redenen (héél) vervelend zijn!
Gelukkig sla jij met GECCO al jouw documenten online op. Hierdoor staan alle
patiëntgegevens veilig online. Jouw documenten gaan dus nooit verloren en
zijn altijd te benaderen. Dat is een flinke zorg minder!
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Vóó� WIE IS 6Et:.t:.ó? 

GECCO is speciaal ontwikkeld voor alle huisartsen in Nederland. 

Met GECCO haal je als huisarts een toekomstbestendige ICT

oplossing in huis die gebouwd is op basis van de wensen van je 

collega's. Een ICT-oplossing die dus naadloos aansluit bij jouw 

dagelijkse activiteiten. Niet alleen voor nu, maar ook voor de 

toekomst. De doorontwikkeling van GECCO is, naast de technische 

ontwikkeling, gebaseerd op relevante praktijkervaringen, feedback 

en input van jou als huisarts, maar ook van je assistentes, POH'er(s) 

en praktijkmanager (wanneer van toepassing). Zo zorgen we 

er samen voor dat GECCO aan jullie wensen en behoeftes blijft 

voldoen. 

Want een huisarts is altijd in ontwikkeling, waarom zou de ICT 

omgeving dan stil moeten blijven staan? 

Daarbij zijn we ons bewust van het feit dat geen enkele 

huisartsenpraktijk hetzelfde is. Praktijken verschillen in grootte, wat 

betreft patiënten, personeel, maar ook werkplekken en 

ICT-infrastructuur. Verschillende praktijken betekent ook 

verschillende wensen en behoeften. Daarom bieden wij GECCO in 

drie verschillende abonnementsvormen aan, zodat jij uitsluitend 

de functionaliteiten krijgt die voor jou relevant zijn. Waarom 

betalen voor iets dat je niet nodig hebt?! 

WAT IC.ósr 6Et:.t:.ó? 

leder abonnement heeft een aantal basisfunctionaliteiten: Alles 

gaat via de cloud, wordt geleverd met een basispakket Office 365 

en het nieuwste Windows besturingssysteem! 

Naast de basisfunctionaliteiten heeft ieder product een 

uitgebreidere service. Denk hierbij aan anti-virus tools, spamfilters 

en een uitbreiding op het office 365 pakket. 

Specificaties 

Op de volgende pagina staat een volledige specificatie van alle drie 

de GECCO abonnementen. Hiermee krijg je eenvoudig inzicht in de 

functionaliteiten. Kies het abonnement dat aansluit bij jouw 

wensen. 

6EINTU�UJ> IN 6Et:.t:.ó? 

Ben je geïnteresseerd in GECCO? Dat vinden we leuk om te horen! 

We begrijpen dat een dergelijke keuze niet over één nacht ijs gaat. 

Je wilt misschien nog wel meer informatie over GECCO. Of je hebt 

vragen en/of opmerkingen. We helpen je er in ieder geval graag bij. 

Geef ons een belletje of stuur ons een e-mail. Je mag ook je 

gegevens achterlaten in het contactformulier op de website. Laat 

ons dan weten dat het om GECCO gaat. We zullen je dan verder 

helpen. 

UóE VE@ft? 

We willen je graag helpen als het op ICT aankomt. Laat dus gerust 

van je horen als je meer informatie wilt of als je vragen/ 

opmerkingen hebt die we voor je kunnen beantwoorden. Je zit 

nergens aan vast, we kijken graag samen met je of GECCO wat 

voor jouw praktijk is. En 'nee' is ook een antwoord. 

Om je een beeld te geven van wat er gebeurt nadat je contact met 

ons hebt gezocht hebben we hieronder een beknopt overzicht 

gemaakt: 

I Afhankelijk van je wensen/behoeftes omtrent informatie 

over GECCO plannen we een (bel)afspraak op een tijd dat 

het jou uitkomt; 

2. We geven je informatie en beantwoorden je vragen;

3 Nog steeds positief? Dan gaan we met elkaar om tafel om

je behoeften en wensen omtrent ICT te inventariseren; 

'+ Samen besluiten we of (en zo ja hoe) GECCO past binnen 

jouw praktijk. 
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Gratis telefonisch en remote 
ondersteuning tijdens kantooruren 15 min 30 min Fair use

Support tijdens spoed maandag tot vrijdag 
08.00 - 18.00

maandag tot vrijdag
08.00 - 24.00

maandag tot zondag 
08.00 -24.00

Beveiligd chatten met collega’s (ook onderweg) (ook onderweg)

Kennis en bestanden delen met collega’s

Beveiligd mailen in- en extern -

Microsoft Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook & OneNote (online) (online en offline) (online en offline)

Ondersteuning HIS 
(Promedico / Medicom)

Ondersteuning veelgebruikte 
zorgapplicatie

Systeembeveiliging 

SIJN Antivirus & Firewall

SPAM filter

Computer beveiliging & 
compliance monitoring -

Technisch geschikt voor AVG
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ICT EENVdVl>t6 

L.EVIC EN 

AMITUICICEL.t3'1C. 

ONSt:>NA 

Eerlijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij geven je altijd een 

eerlijk advies, dat betekent dat wij soms ook nee zeggen. Kwaliteit, 

daar staan we voor. Wij geloven in de kwaliteit van onze producten en 

diensten. Met doorvragen zijn we in staat de 'vraag achter de vraag' 

duidelijk te krijgen. 

Een team van ICT-liefhebbers die dagelijks voor je klaar staan, samen 

met een aantal mensen die houden van randzaken als financiën, HR 

en communicatie. Dat is SIJN. 

'�/ meer dan 10 jaar een betrouwbare ICT-partner11

51JN 

Wt:r óNt:>EI.ST'EVIJEIJ 

Succesvolle ICT maken wij samen met onze klant. Samenwerking, daar 

draait het om bij SIJN. Samen zijn wij sterker en samen komen we 

verder. Met resultaat: zorgeloze ICT. Wij leveren niet alleen producten 

en diensten. Wij zijn ook jouw gesprekspartner over verwachte groei, 

nieuwe wetgeving of trends in de markt. Hierdoor ontstaat er op 

strategisch vlak een relatie tussen SIJN en onze klanten. 

Wt:r BEUU.EIJ 

Zoals jij er als huisarts bent voor jouw patiënten, zo zijn wij er voor 

jouw ICT. Dagelijks houden wij jouw ICT-omgeving in de gaten en 

zorgen wij ervoor dat deze snel, goed en veilig blijft werken. 

Wij zorgen voor de beveiliging, maken back-ups en installeren 

updates. Als er toch onverhoopt problemen zijn dan staat onze 

servicedesk altijd voor je klaar met persoonlijke service. 
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