NIEUWSBLAD VAN FLEXDATA, LEVERANCIER VAN DE TOTAAL OPLOSSING VOOR SOFTWARE IN DE MONDZORG nr. 48 - 2016

Volledige ondersteuning
van de tandtechniek
Salusys ondersteunt volledig het financiële en logistieke proces van uw tandtechnische laboratorium. Daarnaast biedt
Salusys volledige ondersteuning bij alle
“stoelwerkzaamheden” van de KPT-er.
Afhankelijk van de omvang van uw
laboratorium, heeft u de keuze uit tal
van functies, specifiek voor de
tandtechniek:
• Werkbonnen en dymo-etiketten;
• Verzamelfacturen voor Tandarts,
Praktijk en Holding;

• CE-registratie van batch- en
lotnummers;
• Balielijsten, routelijsten en
productielijsten;
• Tal van financiële overzichten en
rapportages.

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.
1

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

Van dagnota tot
patiëntbehandeling
Een tandtechnisch laboratorium, is veelal een multidisciplinair
bedrijf. Of u nu alleen in opdracht van de tandarts werk, of ook zelf
patiënten behandelend aan de stoel, Salusys biedt u de passende
ondersteuning.
Voor het werken “in de verlengde arm” biedt Salusys uitgekiende
mogelijkheden.
Ontwikkeld uw bedrijf zich verder? Salusys groeit met u mee. Doordat Salusys het gehele spectrum van de mondzorg ondersteunt,
is het uitermate geschikt voor het gebruik in een
mondzorgcentrum.

wij graag bij u langs om een demonstratie te geven van
de uitgebreide mogelijk- heden. Flexdata wil graag uw
automatiseringspartner zijn. Één leverancier voor uw
gehele automatisering.
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