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Onze
software
past
ook u!

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
in de mondzorg.

Salusys ontzorgt
ook tandprothetici
Flexdata ondersteunt al vele jaren
het werkproces van tandprothetische
praktijken. De complexe facturatie en het
declaratieproces in de tandprothetiek is
vrijwel volledig geautomatiseerd. Maak de
keuze uit één van de ruim 100 werkstukken en
Salusys zorgt voor de juiste samenstelling van
de nota, rekening houdend met de maxima
van zorgverzekeraars voor al uw patiënten.
Van anamnese tot declaratie, Salusys is hét
instrument voor de tandprotheticus!
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Van anamnese
tot declaratie
De patiëntenkaart geeft u een volledig overzicht en inzicht in het
behandeltraject van uw patiënt. Naast uitgebreide opties voor
patiëntregistratie, heeft u de beschikking over een uniek scherm
voor de prothetische anamnese.
Met de Dynamische werkstukken kunt u heel eenvoudig
begrotingen en nota’s maken voor uw patiënt, waarin de
bijkomende kosten zijn samengesteld uit de tandtechniekregels
volgens de lijst van de NZA.
Ook voor het werken in “de verlengde arm” biedt Salusys
uitgekiende oplossingen.
Salusys is een volledig softwarepakket, ontwikkeld voor alle
disciplines in de mondzorg. Daarom kan ook de tandarts en
mondhygiënist heel goed werken in Salusys. Doordat Salusys het
gehele spectrum van de mondzorg ondersteunt, is het uitermate
geschikt voor het gebruik in een mondzorgcentrum.

BEL
3
078 - 617 27 2
OF GA NAAR
FLEXDATA.NL

Nodig ons
uit voor een
demonstratie!
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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