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Zorgeloos aan het werk
in de tandheelkunde en
mondhygiëne

Totaaloplossing
Of u nu tandarts, mondhygiënist,
tandprotheticus of tandtechnicus
bent, u kunt aan de slag met Salusys.
Salusys is bijzonder geschikt voor
mondzorgcentra met verschillende
disciplines, waaronder tandtechniek.
Salusys is daarmee het enige
softwarepakket op de Nederlandse
markt die dit mogelijk maakt! Salusys
is de totaaloplossing voor software

Salusys maakt tandheelkunde
inzichtelijk en eenvoudig
Het behandelscherm van Salusys biedt
voor alle mondzorgdisciplines uitgekiende
en praktische mogelijkheden. In één
scherm zijn alle functies opgenomen die
u als behandelaar nodig heeft.
Voor facturatie, declaratie en factoring
zijn natuurlijk ook alle functies binnen
Salusys beschikbaar. Daardoor is de
samenwerking en integratie met alle
disciplines in de mondzorg inzichtelijk
en eenvoudig.
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In één oogopslag alle
gegevens van uw patiënt
Op het behandelscherm
is de agenda beschikbaar met
alle afspraken van de dag.

Alle NZA-tarieven zijn
als lijst en in groepen
beschikbaar.
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Alle patiëntgegevens
worden overzichtelijk
bovenaan het scherm getoond.

Op het journaal worden alle
verrichtingen getoond met de
bijbehorende tariefregels.

Nodig ons
uit voor een
demonstratie!

Tabbladen bieden snel
toegang tot behandelplannen,
anamnese en documenten.

Machtiging, begroting,
nota’s en documenten
zijn beschikbaar met
één muisklik.

Klik met de rechtermuisknop op een element om de
verrichtingen in te voeren.

Door met de rechter muisknop op
het element te klikken kunt u alle
verrichtingen invoeren en wordt het
journaal automatisch gevuld.

Salusys biedt heel veel mogelijkheden. Dat zal u in deze
Flexcourier wel duidelijk zijn geworden. Toch is een
Flexcourier te beperkt om te laten zien hoe makkelijk u met
Salusys kunt werken. Daarom komen wij graag bij u langs
om een demonstratie te geven van de uitgebreide mogelijkheden. Flexdata wil graag uw automatiseringspartner zijn.
Één leverancier voor uw gehele automatisering.
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