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"Een on-line platform 

voor organisaties in de 

zorg met ambitie!"

De zorg in Nederland verandert. Aan de ene kant wordt dit 
veranderingsproces gedreven door financiële prikkels voortkomende 
uit een veranderend zorgstelsel. Aan de andere kant worden 
zorginstellingen gestimuleerd om hun strategie te veranderen van 
een aanbodgerichte, naar een vraaggerichte benadering van haar 
klanten. 

Involvit levert met verschillende producten en diensten oplossingen 
die zorginstellingen faciliteren om deze kanteling in denken en 
handelen door te voeren. Het concept is eenvoudig.  Eén platform 
van waaruit alle on-line communicatie, interactie en transacties met 
de doelgroepen in de zorg wordt beheerd en uitgevoerd, waarbij 
moderne communicatieapparatuur en concepten optimaal worden 
ondersteund: WebCit.

kruip in de huid van 

uw doelgroep!
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DOELGROEPEN | KANAALSTURING

VORM

FUNCTIE

CONTENT

Vrij, meerdere 

voor muisgebruik.

Beperkte niveaus, 

voor touch.

Minimum aantal 

duim.

Afgestemd op 
gebruik kantoor / 
thuis. Maximale 

Rijke content, 

uitgebreide 

Beperkte content 
afgestemd op de 
mobiele gebruiker.

Beperkte content. 
Lengte van 

Tablet specifieke 

afgestemd op 
mobiel gebruik.

Telefoon specifieke 

bellen / GPS. 
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- Device afhankelijk
- Device onafhankelijk
- Vorm functie content past zich aan aan device
- Per type device een andere vormgeving/navigatie

APPARATUUR

- Meerdere kanalen voor intern en externe communicatie
- Content delen over meerere kanalen
- Content en functies per kanaal te kiezen
- Koppeling / integratie met Apps

KANALEN

- Rijke standaard functionaliteit
- Flexibel en uitbreidbaar
- deels open source
- per kanaal in- of uit te schakelen
- Implementatie door configuratie ipv programmeren

FUNCTIES

- Open source (geen licentiekosten
- Zeer grote community
- > 250.000 x geimplementeerd wereldwijd
- Aansprekende referenties in Nederland
- Flexibel en uitbreidbaar

CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM
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WebCit

Het uitgangspunt voor WebCit is dat er één omgeving is waarin alle 

content en functionaliteit, van alle on-line kanalen wordt ontwikkeld en 

beheerd. Het hergebruiken van deze content en functionaliteit over de 

on-line kanalen, met specifiek op het kanaal afgestemde vormgeving 

en interactie per device, is standaard functionaliteit van het platform. WebCit is 

gebaseerd op wereldwijd gebruikte open source Content Management software.

Naast bovenstaand inhoudelijk concept, is WebCit ontworpen op basis van standaard 

componenten. Dit, in combinatie met het gebruik van open source software, maakt 

het mogelijk om tegen relatief lage kosten een functioneel rijke omgeving te 

realiseren die specifiek op de betreffende gebruiker is geënt.

Daarnaast werkt Involvit vanuit de gedachte dat een partnership met haar klanten 

leidt tot een profijtelijke situatie voor beide partijen. Dit partnership wordt praktisch 

ingevuld door het duidelijk vaststellen van de doelstellingen en het wederzijds 

investeren in het behalen van deze doelstellingen. 
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oN-tIME oN-buDgEt

WebCit is gebaseerd op technische standaarden en standaard 

componenten. Involvit werkt met gedreven ontwikkelaars en heeft zeer 

veel ervaring met het ontwikkelen van complexe webomgevingen. De 

combinatie van deze factoren zorgen er voor dat er snel en efficiënt kan worden 

gewerkt, wat de voorspelbaarheid qua financiën en planning vergroot.

optIMAAl AfgEstEMD

omdat WebCit inspeelt op de specifieke situatie van de bezoekende 

partij kan optimaal aangesloten worden bij de behoeften van een 

bezoeker en de mogelijkheden die het apparaat waarmee de bezoeker 

de site c.q. applicatie bedient. Indien gewenst kan voor ieder type device een 

specifieke vormgeving c.q. navigatiestructuur worden ontworpen. Involvit zorgt er 

voor dat steeds de nieuwste apparatuur herkend wordt door het systeem.

offlINE gEbruIk

Met name voor mobiele gebruikers is het soms van groot belang 

dat een website/applicatie ook blijft werken als er (tijdelijk) geen 

internetverbinding bestaat. Het is binnen WebCit in te stellen dat  een 

lokale kopie van de content wordt opgeslagen op het mobiele apparaat zodat de 

applicatie ook blijft werken als er geen Wifi of dataverbinding beschikbaar is.

HErgEbruIk vAN CoNtENt

Content die met WebCit wordt beheerd kan worden gepubliceerd op 

meerdere on-line kanalen. Dit kan op basis van clusters van content of 

op itemniveau.

de voordelen
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stANDAArDEN

WebCit maakt gebruik van standaard componenten waardoor het 

systeem ‘out of the box’ al veel functionaliteit heeft. Het belangrijkste 

component is het open source Content Management systeem umbraco 

waarop WebCit is gebouwd. Door het gebruik van standaard componenten hoeft er 

minder ‘maatwerk’ te worden ontwikkeld waardoor onzekerheid in het project wordt 

geëlimineerd. Het gebruik van standaarden heeft daarnaast het grote voordeel dat 

functionele ontwikkelingen direct ten goede komt aan de gebruikers. 

WEbCIt oNtzorgt. NooIt MEEr upDAtEN/MIgrErEN

WebCit is een saas oplossing. Dit houdt in dat Involvit er voor zorgt 

dat telkens de nieuwste, geteste versies van de onderliggende 

programmatuur wordt gebruikt. binnen het concept is ook de inzet van 

Involvit medewerkers inbegrepen in het kader van benodigde ondersteuning en 

begeleiding. 

de voordelen
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veel zorgorganisaties maken gebruiken van verschillende kanalen 

om hun interne en externe doelgroepen te benaderen. Denk daarbij 

aan meerdere web-omgevingen, subsites of extranetten, maar ook 

aan interne websites, nieuwsbrieven, narrowcasting, apps enz. veel 

organisaties lopen echter tegen de complexiteit van het beheer van al deze kanalen 

aan. De kanalen moeten vaak vanuit verschillende systemen worden beheerd en er 

bestaat geen samenhang in de content en de uitstraling van de kanalen.

WebCit biedt gebruikers de mogelijkheid om vanuit één enkele omgeving al deze 

kanalen te beheren. Content kan gedeeld worden over meerdere kanalen en de 

mogelijkheid bestaat om de content per kanaal aan te passen. 

WebCit presenteert zowel de vorm, de functionaliteit, als de content van 

een webomgeving, afhankelijk van het apparaat wat gebruikt wordt. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen deskstops/laptops, tablets en 

smartphones maar het is ook mogelijk om de inhoud of vormgeving van 

een website of applicatie aan te passen op basis van het merk van een smartphone, 

de gebruikte browser of het feit of een device touch bediening heeft of niet.

Het WebCit platform signaleert van iedere bezoeker van de website/applicatie 

welk apparaat (soort, merk, type) gebruikt wordt, met welke browers de site wordt 

bezocht, of het device gebruik maakt van touch bediening enz. Daarnaast kan het 

systeem de locatie van een gebruiker ‘uitlezen’.

Met al deze informatie kan WebCit een optimale mix van content presenteren, 

precies afgestemd op situatie van de gebruiker. Denk hierbij aan: 

•	 locatie-afhankelijke	informatie;	

•	 het	aansturen	van	kaart-applicaties;	

•	 telefoonfuncties	enz.	

Maar ook technisch zal het systeem een optimum kiezen. zo worden afbeeldingen 

automatisch ‘geschaald’ zodat er, afhankelijk van het device, minder data over de 

‘lijn’ gaat.
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binnen het WebCit platform is een standaard app beschikbaar voor Ios/

Android/Windows. Indien deze app operationeel is kan een redacteur 

vanuit WebCit Content ‘pushen’ naar het ‘app-kanaal’ waardoor deze 

content ook in de app zichtbaar wordt. Naast deze content kan er 

aanvullende functionaliteit worden geïmplementeerd waaronder push functionaliteit. 

uiteraard is het mogelijk om klant- of branche specifieke functionaliteit te ontwikkelen 

binnen de app. 
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EEN GREEP UIT dE 

FEATURES

De beschikbare multi-channel 

functionaliteit bestaat uit:

•	 per map of item in de 

‘contentboom’’  kan worden 

aangegeven naar welke 

kanalen deze moeten 

worden gepubliceerd.

•	 per kanaal kan een afwijkende 

vormgeving c.q. navigatiestructuur 

worden ingesteld.

•	 Een kanaal kan resulteren in 

een webpagina maar kan 

ook als XMl- of webservice 

beschikbaar worden gesteld.
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bijna alle smartphones hebben touch 

bediening, evenals tablets. steeds 

meer laptops hebben echter ook 

de mogelijkheid om  het scherm 

met de vingers te bedienen. Het is 

dan vervelend als de vormgeving 

van een applicatie of website 

muisbesturing als uitgangspunt 

heeft. Met WebCit kan niet alleen op 

device-niveau gekozen worden of 

de gebruiker een touch vormgeving 

krijgt gepresenteerd maar ook op 

basis van het feit of het apparaat 

touch bediening heeft of niet.
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binnen WebCit is de locatie van de 

gebruiker bekend in de vorm van 

coördinaten, adres, postcode enz. 

functionaliteit om deze informatie 

nuttig te gebruiken in de website/

applicatie is standaard beschikbaar. 

Denk aan de mogelijkheid om 

locaties binnen bepaalde straal 

van de gebruiker te presenteren, 

de device specifieke navigatie-app 

op te starten of de afstand tot 

een locatie te bepalen.
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apparatuur herkend en kunnen 

de specifieke eigenschappen van 

het device worden gebruikt om de 

website of applicatie te tunen.

Het genereren van pDf bestanden 

op basis van content in WebCit 

is een mogelijkheid die gebruikt 

kan worden om bijvoorbeeld 

brochures of patiëntenfolders te 

genereren. Indien gewenst kunnen 

hier ook gebruikersvariabelen 

in worden opgenomen.

p
D

f
 g

E
N

E
r

At
IE



WebCit

8

"Een on-line platform 

voor organisaties in de 

zorg met ambitie!"

EEN GREEP UIT DE 

FEATURES

Een uitgebreide formulierenmodule 

maakt deel uit van WebCit. Een 

greep uit de mogelijkheden:

•	 Drag- en dropfunctionaliteit

•	 veldafhankelijkheid

•	 Workflow

•	 organisatie van velden 

op tabbladen

In applicaties is het soms nodig 

om specifieke workflow te 

gebruiken, bijv. in het kader van het 

automatiseren van werkprocessen. 

binnen WebCit kan een uitgebreide 

workflowmodule worden gebruikt 

die dergelijk processen ondersteunt.

Indien er in een website of 

webapplicatie gebruik gemaakt wordt 

van afbeeldingen of fotomateriaal 

maakt WebCit onderscheid in 

behandeling van deze afbeeldingen 

op een desktop omgeving of 

in een mobiele omgeving. op 

mobiele omgevingen wordt o.a. 

de mogelijkheid geboden om 

door afbeeldingen te ‘swipen’.
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functionaliteit om nieuwsbrieven 

te maken. Meerdere nieuwsbrieven 

met verschillende lay-outs 

kunnen verstuurd worden naar 

verzendlijsten waarbij verschillende 

doelgroepen kunnen worden 

onderscheiden. Het systeem 

ondersteund ook het hergebruik van 

content uit delen van de website/

applicatie in een nieuwsbrief. Na het 

versturen van een nieuwsbrief zijn 

via de module allerlei statistieken 

op te vragen. De nieuwsbrieven 

die worden verstuurd zijn voorzien 

van een responsive vormgeving 

zodat ze op een smartphone 

ook goed te lezen zijn.
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resolutie in WebCit ingevoerd. 

Afhankelijk van de grootte van het 

scherm van de opvragende partij en/

of de snelheid van de dataverbinding 

worden de afbeeldingen qua 

geschaald naar wat nodig c.q. 

mogelijk is. Hierdoor wordt onnodig 

dataverkeer vermeden en blijft de 

omgeving, ook indien er mobiel 

gebruik van wordt gemaakt, snel.


