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Intramed OnLine 
Met Intramed OnLine staat Intramed niet op je eigen computer, maar draait op onze centrale server. 

Via een veilige verbinding maak je vanaf je eigen computer of tablet contact met de server. Het enige 

wat je nodig hebt, is een internetverbinding. Geen kosten voor een eigen server, met het noodzakelijke 

beheer en onderhoud. Wij zorgen voor back-ups en updates.  

Intramed OnLine bestaat uit één hybride omgeving, waarbinnen je de flexibiliteit hebt om eigen 

accounts (abonnementen) en supplementen samen te stellen. Binnen je omgeving kun je kiezen uit 

verschillende soorten accounts.  

Intramed OnLine werkt ook samen met Intramed PLUS, FysioRoadMap en Microsoft Outlook. 

DE VOORDELEN VAN INTRAMED ONLINE 

- Dubbele beveiliging 

Een heel groot voordeel van Intramed OnLine is de (standaard) dubbele beveiliging. Omdat je 

online werkt met vertrouwelijke gegevens, is het extra belangrijk om de beveiliging goed te 

regelen. Daarom werken we niet alleen met gebruikersnaam en wachtwoord maar ook met IP-

filtering. De combinatie gebruikersnaam en wachtwoord is te hacken, maar een IP-filtering 

niet. Dat zorgt ervoor dat al je patiëntgegevens bij ons veilig zijn. 

- Alles onder één dak 

Je hebt één telefoonnummer voor al je vragen, zowel voor Intramed als Intramed OnLine. 

Tijdens het telefoongesprek bepalen we welke afdeling jouw vraag oppakt. 

- Betrouwbaar 

De beste kwaliteit. Intramed OnLine is betrouwbaar en wij zorgen voor een optimale 

beschikbaarheid van je Intramed-omgeving. Wij zorgen voor het onderhoud, de updates en 

back-ups, zodat jij je kunt concentreren op het behandelen van je cliënten én het werken met 

onze software. 

UITLEG ACCOUNT 

Binnen Intramed OnLine werken we niet met aantal therapeuten maar met aantal accounts. Een 

account is een gelijktijdige gebruiker van Intramed. Als een therapeut bijvoorbeeld gelijktijdig met een 

administratieve kracht moet kunnen werken in Intramed OnLine dan zijn dit 2 accounts.  

Het aantal accounts is afhankelijk van het aantal devices (pc, laptop, telefoon, tablet…) wat 

tegelijkertijd ingelogd is in Intramed. 

 

Het standaard account is in de meeste situaties voldoende. Het is hiermee ook mogelijk om op een 

MacBook (Apple), iPad of een Android tablet of telefoon te werken.  

 

In specifieke situaties (o.a. hoog beveiligde omgevingen, Citrix - Thin clients) gaan we testen of dit met 

ons standaard account kan, of dat we deze moeten omzetten naar een Platina account. De service 

kosten voor dit account blijven gelijk. Met dit account log je in met een zogenaamde token, hiervoor 

worden wel eenmalig kosten berekend.  

 

 

 



 

Januari 2018 2/3 

SAMENVATTING VAN DE ABONNEMENTSVORMEN EN SYSTEEMONDERSTEUNING 

Het standaard Intramed OnLine account is in bijna alle situaties voldoende. Alleen een  

internetverbinding is noodzakelijk. Een reguliere ADSL verbinding is hierbij voor de meeste praktijken 

al voldoende. In specifieke situaties (o.a. hoog beveiligde omgevingen, Citrix - Thin clients) gaan we 

testen of dit met ons standaard account kan, of dat we deze moeten omzetten naar een Platina 

account. 

 

ABONNEMENT MOGELIJKHEDEN ONDERSTEUNDE 

BESTURINGSSYSTEMEN * 

Standaard - Werken met een vast IP-adres 

- Beschikbaar op een iOS of Android tablet 

- Beschikbaar op een MacBook  

- Werken met een dynamisch IP-adres 

Windows 7 SP1 

Windows 8.1 

Windows 10 

Mac OS X 10.9 of hoger ** 

Android ** 

iOS vanaf 8.0 ** 

In heel specifieke situaties 

Platina - In specifieke situaties (o.a. Citrix, Thin Clients, 

Linux) 

- Overal, op iedere willekeurige computer, veilig 

kunnen werken (eenmalige aanschaf token a  

€ 100,- excl. btw) 

Windows 7 SP1 

Windows 8.1 

Windows 10 

Mac OS X 10.9 of hoger ** 

Android ** 

iOS vanaf 8.0 ** 

Linux 

* Wij adviseren om met een recente versie van een besturingssysteem te werken i.v.m. beveiligingsupdates. 

** In combinatie met de gratis app Microsoft Remote Desktop. 

Opmerking: een MacBook én een UZI-certificaat werkt op alle varianten. 

 

ACCOUNTS 

In Intramed OnLine baseer je het aantal accounts dat je afneemt op het aantal ‘gelijktijdige 

medewerkers’ die je hebt. Je kijkt niet naar hoeveel therapeuten je in dienst hebt, maar hoeveel 

medewerkers er tegelijkertijd moeten kunnen werken met Intramed. Houdt hierbij rekening met 

medewerkers die tegelijkertijd inloggen in meerdere administraties.  

Je kunt natuurlijk voor al je therapeuten een Intramed OnLine account aanschaffen, je hebt dan de 

meeste flexibiliteit, maar dit is lang niet altijd nodig en bespaard kosten.  

Voorbeeld:  

Je hebt twee administratieve krachten in dienst die samen één duo baan vormen. De 

één werkt op maandag en dinsdag, de ander op donderdag en vrijdag. Je hebt dan 

één account nodig aangezien beide nooit tegelijkertijd aan het werk zijn. 

Het kan dus voorkomen dat je drie therapeuten en twee administratieve krachten in dienst hebt en er 

maar drie medewerkers tegelijkertijd werken. In dat geval is het niet noodzakelijk om vijf accounts aan 

te schaffen en kun je met hetzelfde gemak drie accounts delen.  

Of heb je misschien vijf therapeuten in dienst en ‘maar’ drie computers. Ook dan zijn drie accounts 

voldoende. (Houd wel rekening met personeel dat eventueel vanuit huis zou willen werken. Zij tellen 

wel mee in het aantal accounts dat je nodig hebt). 
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Het type accounts voor Intramed OnLine kun je naar eigen wens afnemen. Een mix van alle drie de 

opties is hierbij ook zeker mogelijk.  

Voorbeeld:  

Je hebt twee administratieve krachten die werken via een vast IP-adres. Voor hen zou 

je twee basic accounts af kunnen nemen of (als het een duobaan betreft) één basic 

account. Daarnaast kunnen twee therapeuten die met hun eigen laptop/ computer 

werken via een dynamisch of onbekend IP-adres gebruik maken van een dynamisch 

account. Een derde therapeut kiest voor platina als hij met zijn MacBook wil inloggen 

of werkt vanaf een externe computer (in het spotrcentrum, internetcafe of bij de 

cliënt thuis). 

KOSTEN 

Met Intramed OnLine hoef je geen rekening meer te houden met eventuele calamiteiten of storingen. 

Het centrale systeembeheer en de service vallen binnen het abonnement. Alle (financiële) risico’s zijn 

afgedekt. Op www.intramed.nl/prijzen vind je het kostenoverzicht.  

 

https://www.intramed.nl/prijzen/#tab-1467889677372-2-10

