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TOPdesk module 

Data en processen via intranet ontsluiten 

Met ons sociaal intranet willen we het werk van de zorgmedewerker een stukje vereenvoudigen en leuker 
maken. Een van de ergernissen van zorgmedewerkers is de hoeveelheid verschillende ICT-systemen die ze 
moeten gebruiken en begrijpen. Daarom willen wij zoveel mogelijk data en processen die de zorgmedewerker 
nodig heeft, op een overzichtelijke en aantrekkelijke wijze bij elkaar te brengen en presenteren. 

Wat is TOPdesk? 

TOPdesk is een veelgebruikt softwarepakket in de zorgsector in Nederland en wordt vooral door ICT en 
facilitaire afdelingen gebruikt voor o.a. ticket- en serviceafhandeling. 

Onze API-koppeling 

Wij hebben een uitgebreide API-koppeling met TOPdesk ontwikkeld waarmee we data uit TOPdesk kunnen 
halen en op ons intranet kunnen tonen. Maar we kunnen ook data in TOPdesk aanmaken of bewerken. 

Functionaliteiten 

Actuele incidenten 

De TOPdesk module bevat op home een widget met alle incidenten van de ingelogde gebruiker gesorteerd op 
laatste mutatiedatum. Hiermee kun je heel snel zien of er iets aan jouw tickets is veranderd, zonder dat je 
hiervoor weer naar een ander systeem moet. Dit scheelt de zorgmedewerker kostbare tijd en frustraties. 

 
 

Inzien van je incidenten 

Daarnaast is van ieder incident een detail pagina op het intranet te bekijken met alle relevante gegevens om 
het snel te kunnen bekijken. Zo is de originele vraag met alle antwoorden en reacties te zien en kun je in het 
informatie blok de datums en actuele status zien.  
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Doorzoeken kennisbank items 

Bij incidenten wordt opgedane kennis soms in TOPdesk opgeslagen. Deze kennis kan voor de zorgmedewerker 
belangrijk zijn en moet dus (snel) te vinden zijn. Daarom kunnen alle kennisbank items in TOPdesk doorzocht 
worden met de centrale zoekfunctie van het intranet! Bij het klikken op een gevonden item gaat de bezoeker 
naar de Self Service Portal van TOPdesk. Op deze wijze ontsluit je heel eenvoudig, alle kennis die in TOPdesk 
aanwezig is, voor je gebruikers. 

Interesse? 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie op maat.  



 

 

 

4 

 


