NOVAX præsentation
NOVAX er en moderne, veldrevet og familieejet IT virksomhed, der udvikler, sælger
og supporterer elektroniske journalsystemer til den danske sundhedssektor og
landets kommuner. NOVAX’ systemer er tilpassede forskellige faggrupper: læger,
speciallæger, dyrlæger, den danske sundhedspleje, privathospitaler og -klinikker.
Ingen hurtig profit
NOVAX blev stiftet i 1983 af
Erling Abildgaard, der stadig
står i spidsen for organisationen
sammen med sin søn Ole. Vi er en
familieejet og -drevet virksomhed,
hvilket har stor betydning for den
kultur og stemning, der hersker
i huset. Privat ejerskab giver
samtidig en stor ledelsesmæssig
frihed til at kunne navigere efter
langsigtede
strategiske
mål
fremfor den hurtige profit. Denne
tilgang har båret frugt, og NOVAX
er i dag en økonomisk velfunderet
virksomhed med utallige AAAkreditvurderinger og knap 50
medarbejdere på hovedkontoret i
Lystrup.

Tæt på din faglighed
NOVAX
leverer
elektroniske
journalsystemer til en række
højt specialiserede faggrupper.
Fælles for alle kundegrupper er,
at de er passionerede omkring
deres fag og efterspørger en
journalløsning, der understøtter
deres specifikke arbejdsgange.
Og det får de med NOVAX. Vores
kernesystem er journalsystemet,
men dertil kommer en række
specialfunktioner, der er målrettet
de enkelte kundegrupper. Vi
kender med andre ord vores
kunder, vi kender deres IT-behov,
og vi leverer systemerne, der
matcher dem.

>>

Hos flere
faggrupper er
vi den førende
udbyder. Vi får
megen positiv
omtale og har en
høj tilfredshed
blandt vores
kunder.

Bedste support
Hos NOVAX har vi altid haft som
mål at have markedets bedste
support. Vi ved, at det er af
afgørende vigtighed for kunden

Ingen kompromis med serviceniveau
at kunne blive hjulpet hurtigt videre,
hvis computeren slår knuder, eller
der er spørgsmål til brugen af
systemet. Vi har derfor en yderst
velbemandet support, hvor både
systemkonsulenter og teknikere
sidder parat til at hjælpe vores kunder
– uden telefonkø eller frustrerende
tastemenuer. Vi tror nemlig på, at
en god support er grundlaget for, at
vores kunder får det optimale ud af
deres NOVAX-system.

Unik faglighed
Hos NOVAX har vi en meget
sammensat medarbejderstab, hvor
mange forskellige uddannelser
og fagligheder er repræsenteret.
Programmører, supportere, konsulenter og teknikere udgør
grundstammen i organisationen
og samspillet mellem disse er
én af vores helt store styrker. Vi
komplementerer hinanden og gør
sammen en positiv forskel for vores
kunder.

Kundefakta
Kundegrupper: læger, den kommunale
sundhedspleje, private sundhedsudbydere og
dyrlæger.
Mere end 500 lægeklinikker har et NOVAX
lægesystem
78 danske kommuner har NOVAX i
sundhedsplejen

>>

Vi hæfter os ved, at mange
kunder siger, at vi laver
it, som man ikke lægger
mærke til. Vores mission
er at udvikle it, som bare
fungerer. Det er vi stolte af.

NOVAX-fakta
Grundlagt i 1983, familiejet it-virksomhed
med knap 50 ansatte.
Nøgleord: troværdighed, faste priser, højt
serviceniveau.
Kontorer i Lystrup (Aarhus) og Hellerup.
NOVAX´ ambition er at blive Damarks førende
leverandør af it til sundhedsektoren i Danmark.
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