Hestedyrlæge

Overblik på farten
Fuldt overblik
NOVAX Vet samler en række administrative funktioner, så du hurtigt kan få
det fulde overblik over kalender, journal, medicinering og regninger.

Fleksibilitet med mobil adgang
Med en bærbar computer og en mobil opkobling kan du tage NOVAX Vet
med på farten, så du altid arbejder med en opdateret journal. Systemet
hjælper også med at taksere og lave en regning, så hele konsultationen
kan afsluttes på stedet.

Personlig og kompetent service
Når du altid har det fulde overblik over behandlingshistorikken, har du
som hestedyrlæge de bedste forudsætninger for at yde en personlig og
kompetent service over for den enkelte patient og klient.

Fleksibilitet for hestedyrlægen
NOVAX Vet er et brugervenligt it-system, der dækker de daglige administrative behov for hestedyrlægen.
Det består af tre grundmoduler: kalender, journal og økonomi. Tilsammen sikrer disse moduler, at du får
det fulde overblik over alle opgaver i din hverdag - fra tidsbookning til fakturering.
For den kørende hestedyrlæge er der mulighed for at arbejde mobilt med NOVAX Vet. Det kræver blot en
mobil internetadgang og en bærbar computer eller iPad. En mobil adgang til systemet giver adgang til en
altid opdateret og overskuelig journal, ligesom systemets afregningsdel giver mulighed for at fakturere
behandlingen på stedet. Med andre ord kan konsultationen afsluttes i stalden, så du ikke efterfølgende
skal bruge tid på at lave opfølgende administrativt arbejde fra din praksis.

Markedets bedste service
NOVAX Vet er andet og mere end blot et effektivt it-system. Som del af virksomheden NOVAX, der har
mere end 20 års it-erfaring fra den humane sundhedsbranche, er vi vant til at håndtere konverteringer,
opstarter og 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,
lige som vi kan hjælpe dig med udfordringer som hjemmesidedesign, hosting, talegenkendelse og
meget andet . Med andre ord får du med NOVAX Vet mere end blot et it-system - du får en komplet
serviceløsning.
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