NOVAX Vet
NOVAX Vet giver dig
det fulde overblik

Et effektivt it-system til din dyreklinik
Kalender
Med kalenderfunktionen får du et komplet overblik over dagens
program. Det er let at oprette nye tider og opdatere klientinformationer,
ligesom ankomstregistreringen hurtigt klares.

Journal
Den elektroniske journal i NOVAX Vet samler alle relevante
behandlingsinformationer, så du har et samlet overblik over dyrets
behandlingshistorik.

Økonomi
Du kan med få klik udskrive en faktura eller lave et kontantsalg.
Systemet giver også et samlet overblik over de daglige driftstal i
klinikken.

NOVAX Vet - fra ankomst til fakturering
De mest centrale elementer i systemet

Kalender

Journal

Økonomi

• Overskuelig klinikkalender

• Behandlingshistorik

• Kontantsalg og fakturering

• Arbejdsplaner for alle ansatte

• Samler behandlingsforløb

• Integration med Point Dankortterminal

• Klientinformation

• Viser udestående betalinger

• Oversigt over klientens dyr

• Automatisk reminderoprettelse

• Betalingsoversigt på klienter
• Viser udestående betalinger
• Ankomstregistrering
• Viser udestående betalinger
• Statusmarkering, der viser, hvor
klient og patient er i behandlingsforløbet (ankommet, under
behandling, har betalt osv.)
• Ressourcestyring

• Indeholder:
- Diagnose
- Medicin
- Behandling
- Laboratorieværdier
- Notater
- CAVE
- Vedhæftninger

• Overblik over daglige driftstal
• Overførsel af posteringer til
finanssystem / revisor

• Grafer af centrale målinger (vægt,
blodprøver, infektionstal osv.)

• Arbejdsliste

Struktur i hverdagen
Kalenderen i NOVAX Vet er et stærkt redskab til at planlægge og strukturere hverdagen i klinikken. Du kan
skrive direkte i det overskuelige kalenderbillede, kopiere aftaler til andre brugere samt flytte eller udvide
aftalerne direkte med musen. Du kan også altid se den aktuelle klients informationer og tilknyttede dyr, så
du hurtigt kan ankomstregistrere og derved yde en god service og hurtig ekspedition ved skranken.
Der er flere andre elementer i kalenderen, der hjælper med at strukturere de daglige arbejdsopgaver. Du
kan således let og hurtigt oprette en arbejdsliste, der sikrer, at alle de daglige arbejdsopgaver huskes. Du
kan også lave ressourcestyring ift. booking af rum og bure, så ressourcerne udnyttes optimalt, og der altid
er et klart overblik over, hvor alle dyr i klinikken befinder sig.

Indtjening og økonomisk overblik
NOVAX Vet hjælper dig med at holde fokus på indtjeningen i klinikken Du kan let og hurtigt gennemføre
fakturering og kontantsalg, ligesom oprettelsen af påmindelser sikrer, at du ikke glemmer at indkalde til
fornyelse af vaccination eller genbehandling.

NOVAX Vet giver også et overblik over en række nøgletal i klinikken. Du kan blandt andet udtrække omsætningstal og betalingsoversigter, hvilket giver dig mulighed for at følge indtjeningen i klinikken og have
det økonomiske overblik over den daglige drift. Du kan også lynhurtigt overføre dine posteringer til
et finanssystem eller din revisor, hvis du har behov for det. Det skaber overblik og sammenhæng i din
økonomistyring.

God journal - god behandling
Med NOVAX Vet får du en journal, der samler alle relevante behandlingsinformationer og giver dig et
komplet overblik. Du kan således se medicinforbrug, diagnoser, journalnotater og en grafisk fremstilling af
centrale laboratorieværdier. Samtidig har du mulighed for at samle information om længerevarende behandlingsforløb. Det hjælper dig med at holde overblikket, så patienten får den bedst mulige behandling
- og klienten den bedst mulige serviceoplevelse.
En struktureret behandlingsdokumentation hjælper dig også med at sikre din klinikindtjening, idet du
minimerer risikoen for at glemme at fakturere for en ydelse. Samtidig fremgår det tydeligt af journalen og
kalenderen, hvis klienten har ubetalte regninger, eller patienten har nært forestående vaccinationer eller
behandlinger, det kan være aktuelt at inddrage i konsultationen.

Markedets bedste service
NOVAX Vet er andet og mere end blot et effektivt it-system. Vi hjælper dig igennem alle trinene i forhold
til systemopstart og yder markedets bedste support. Hvis du ønsker at bruge NOVAX Vet i din klinik, vil
vores dygtige konsulenter sørge for, at du får den bedst mulige start med systemet. Du får tildelt en fast
konsulent, der hjælper dig med at overføre relevante data til systemet og herefter giver dig en grundig
systemundervisning. Vores tekniske team hjælper dig gerne med at få den bedst mulige opstart ved at
gennemse dit nuværende it-udstyr og rådgive dig i forhold til eventuelle nyindkøb.
Når du er kommet godt i gang med systemet, har du fri adgang til markedets bedste support. Her er ingen
telefonkø, og vores dedikerede vet-supportere sidder parat til hurtigt at hjælpe dig videre, hvis du har
spørgsmål til systemet. Vores tekniske supportere kan også rådgive og supportere i forhold til problemer
med dit hardware. Med andre ord får du med NOVAX Vet mere end blot et it-system - du får en komplet
serviceløsning.

Book et inspirationsmøde
Vi vil meget gerne vise dig systemet og tage en snak om,
hvordan NOVAX Vet kan gøre en positiv forskel for dig.
Ring eller send en mail - vi glæder os til at høre fra dig.

Telefon: 38 410 211
Mail: salg@novax.dk

Læs mere om NOVAX Vet på vores hjemmeside www.novax.dk.
Her kan du også få en lille forsmag på systemet via en række små demonstrationsvideoer.
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