
En komplett 
tandvårdstjänst
Allt för en trygg och modern praktik där 
du har mer tid för dina patienter.



För mer än 25 år sedan påbörjade vi vår resa. En resa i tiden då tandläkaren satt på helgen 
och sammanställde samlingsräkningar och postade stora kuvert till Försäkringskassan, 
till dagens i stort sett papperslösa hantering av informationsöverföring till Försäkrings-
kassan. På detta följer utvecklingen av all annan digital kommunikation såsom bokning 
av tid online och påminnelser via sms. Allt detta genom tider av reformer och lagänd-
ringar, där vissa har varit mer genomgripande än andra. Ändå känns det som om resan 
just börjat. Det är en härlig känsla att få vara med och hela tiden utveckla vårt utbud av 
program och tjänster till er och jag vågar påstå att ALMASOFT hittills har följt tandvårdens 
utveckling väl.

Med preventum, Anidem och DentalEye i vår familj erbjuder vi inte bara de bästa produk-
ter och tjänster utan även en helhet som ger dig stöd i praktiken från allra första dagen 
ända fram till pension. Vår ambition är att du som kund skall få mer tid för dina patienter 
och att våra produkter skall ge mer värde i praktiken.

Stort tack till alla medarbetare och kunder som är med på vår fantastiska resa.

Marcus Johansson, VD

...en komplett tandvårdstjänst från allra 
första dagen i den egna praktiken ända 
fram till dagen för pension...
”



Allt för en trygg och modern praktik där du 
har mer tid för dina patienter.

En komplett tandvårdstjänst

Vi vill förenkla arbetet för alla privattand-
läkare så de kan leverera en trygg, till-
gänglig och kvalitativ tandvård som kan 
växa och möta framtidens behov. Vi vill 
ligga i framkant med att leverera de bästa 
tjänsterna som på ett modernt och effek-
tivt sätt kan ta privattandvården framåt. 
Med förståelse för praktikens vardag och 
kunskap inom branschen blir vi en själv-
klar samarbetspartner.

ALMASOFT bidrar med kunskap och 
hjälpmedel för en trygg och modern 
praktik där tandläkaren har mer tid för 
sina patienter. Vårt utbud innefattar allt 
praktiken behöver från hårdvara, mjuk-
vara och IT till ekonomi, kvalitetssäkring, 
ledarskap och utbildning. Din kompletta 
tandvårdstjänst.



ALMA Tandläkarsystem - Lätt att 
komma igång med, lätt att växa i.
Vi har gjort rätt under våra 25 år i tand-
vårdsbranschen. Med 1 200 sålda licenser 
till den svenska privata tandvården kan vi 
konstatera, att branschen har förtroende 
för oss. Det är vi både stolta och glada 

över. Detta kan kännas tryggt när ni tar 
ett beslut om en produkt ni kommer leva 
med en lång tid framöver. Med ALMA har 
ni allt som kan förväntas av ett modernt 
journalsystem.

ALMA Tandteknikersystem  
- Det moderna laboratoriet.
Det var med tandteknikersystemet allt en 
gång startade 1988. Mycket har hänt se-
dan dess och vi är stolta över att leverera 
den tredje generationen av detta system. 
Med senaste tekniken behöver ni inte ens 
skriva ut era fakturor. De skickas elektro-

niskt till kunden utan att ni behöver klist-
ra ett enda kuvert. Varför skriva när ni kan 
”blippa” av en streckkod? Ni sparar tid 
och pengar. 
- Visst låter det lika vackert som de  
konstruktioner ni skapar?

Starta egen praktik? Vi har allt stöd du 
behöver.
Går du i tankar att starta eller ta över en 
praktik? Att bli egen företagare är relativt 
enkelt men det finns mycket att tänka på. 
Att sen driva en stabil, attraktiv och lön-
sam tandläkarklinik är svårare. Men lugn, 
vi finns vid din sida hela vägen.

Vår affärsidé är att erbjuda tjänster så att 
privattandläkare skall få det enklare, smi-
digare och lönsammare. Du väljer själv 
omfattningen av samarbetet. Med oss 
får du en trygg och branschspecialiserad 
partner.

- Vi bidrar med kunskap och hjälpmedel för att du 
ska få en trygg, modern och effektiv praktik!



Vi har alltid strävat efter att få en bredd 
i vårt utbud av tjänster och produkter. 
Med förvärvet av Preventum kan vi nu 
även erbjuda redovisningstjänster och 
elektronisk fakturahantering. Vi har även 
en rad av samarbetspartners, som kan 
hjälpa er med allt från revision till praktik- 

förmedling samt fördelaktiga inköpsavtal 
på utrustning och förbrukning. Allt för att 
kunna serva dig med allt som gör arbets-
dagen lite lättare.

Så nu kan vi med stolthet säga att den 
kompletta tandvårdstjänsten är här!

Preventum, ytterligare ett steg till den 
kompletta tandvårdstjänsten. 

Vi erbjuder nu specialistkunskap inom följande områden:

• Affärsutveckling
• Kvalitets- och ledningsarbete
• Bokföring
• Bokslut
• Årsredovisning

• Lönehantering
• Deklarationer
• Fakturascanning
• Betalservice

ALMA Cloud är den molnbaserade versionen 
av ALMA Tandläkarsystem. Tjänsten för dig 
som önskar maximal mobilitet, trygghet och 
stabilitet.  Du når ditt ALMA varifrån som helst 
och på valfri enhet, så länge du har tillgång 
till internet. Perfekt för dig som vill kunna job-
ba hemifrån ibland, eller kanske för dig som  

driver flera kliniker och vill komma åt dem alla 
från samma plats utan VPN eller fjärrskrivbord. 
Alla versionsuppdateringar görs centralt ifrån 
oss vilket innebär att du alltid har den senas-
te versionen. Backup av ALMA ingår så att du 
kan känna dig trygg med att all din journal- 
data sparas på ett säkert sätt.

ALMA Cloud – Var som helst, när som 
helst. Flexibelt, tryggt, säkert och stabilt. 



Kommunikation på ett 
helt nytt sätt
Du har kontrollen, patienten gör jobbet.



ALMA One är en trygg och säker betallösning som erbjuder 
ett effektivt debiteringsflöde där patienten efter sitt besök får 
ett SMS innehållande den aktuella tandvårdsräkningen, och  
enkelt kan betala direkt i mobilen med hjälp av Bank-Id.

Patienten väljer själv om hen vill betala med kort, Swish eller 
faktura/delbetalning. Betalning och bokföring är integrerad 
med ditt ALMA, vilket ger dig mer tid att fokusera på nästa  
patient.

ALMA One - En mobil 
betaltjänst

Vi har flera partners som kan hjälpa er med marknadsföringen 
och att nå fler nya patienter. Det finns exempelvis flera digitala 
plattformar som Tandläkare.se och Vården.se där ni erbjuds 
en unik möjlighet att synas och bli sökbara. Dental media är 
en annan partner som hjälper er med digitala kampanjer som 
riktar sig till patienter i  ert närområde. Behöver ni en hemsida 
eller bygga upp en närvaro i sociala medier har vi Odd som kan 
hjälpa er. Ni hittar alla våra partners på almasoft.se

Vi hjälper er att synas och 
få fler patienter

Med ALMA eTand ger ni patienten tillgång till information  
dygnet runt via dator, surfplatta eller smartphone. Patienten 
kan administrera sina personuppgifter, boka och boka om sina 
tider samt fylla i sin anamnes - allt i realtid. Kliniken sparar  
administrativ tid och servicen till patienten ökar. Funktionerna 
i ALMA eTand byggs med fördel in på er hemsida eller används 
fristående. All kommunikation sker säkert och alla händelser 
loggas, vilket i sin tur ger full kontroll. Ni kan följa allt som sker.

ALMA eTand - En reception 
öppen dygnet runt.



DentalEye - det öppna bildhanterings-
programmet med ett oslagbart
arbetsflöde
DentalEye följer det arbetsflöde du är van 
vid och låter dig välja vilka apparater du vill 
koppla till. Systemet är öppet för integra-
tion mot marknadens alla sensorer, bild-
plattesystem, panoramaapparater, 3D- 
röntgen, intraorala kameror och digitala 
kameror. Du kan kombinera utrustning 
från olika tillverkare i ett och samma bild-

hanteringssystem och slipper bli beroen-
de av en leverantör. DentalEye är också 
öppet för integration mot alla journalsys-
tem och system för bildöverföring över 
Internet. DentalEye är anpassat för Micro-
soft Windows och lagrar bilddatabasen i 
SQL Server.

Qdent - det bästa av två världar
Qdent är en mix av det bästa av två världar, 
Qualident och Qulan. Det var med ALMA-
SOFTs förvärv av Preventum som vi fick 
möjlighet att överta ansvaret för Qulan. 
Fantastiskt att ha två kvalitetsprogram, 
men i och för sig lite onödigt. Så efter att 
vi tänkt till och gått igenom alla funktio-

ner och möjligheter, mynnade detta ut i 
ett helt nytt system för praktikens kvali-
tetsarbete. Att ha samlat all vår kunskap 
och erfarenhet i Qdent, känns riktigt bra. 
Och vi är övertygade om att även du, som 
användare av programmet, kommer att 
tycka likadant.

”Vi har använt DentalEye i många år och bytt från 
ett sensorsystem till ett annat, helt utan problem. 
Det är enkelt att använda på alla sätt.”
Maria Wennerholm, Tandhälsa i Växjö



HSA/SITHS
Som HSA-ombud underlättar vi ditt arbete med de åter-
kommande uppdateringarna som HSA kräver. ALMA 
Tandläkarsystem automatiserar all kommunikation 
med HSA och du kan även styra vad det skall stå på din 
minihemsida på 1177.se. Att utfärda organisationscer-
tifikat för kommunikationen med Försäkringskassan 
och personliga tjänstecertifikat, ingår också i produkt- 
utbudet för dessa tjänster.

ALMA eBackup - sov 
gott om natten
Vis av erfarenhet! Ja, det har tyvärr några av våra kun-
der blivit när de inte har kunnat läsa tillbaka journal-
data och röntgenbilder efter en datorkrasch. Varje gång 
detta händer är en gång för mycket. Och vi har sett 
det hända. Så det är faktiskt era erfarenheter som har 
gjort att vi tagit fram tjänsten ALMA eBackup. Kanske 
inte den roligaste funktionen vi har, men den gör ert liv 
mycket tryggare.



Våra kunder gillar den där lilla extra 
servicekänslan, som gör det lite mer 
familjärt att ringa till oss.

Support och utbildning för 
en väl fungerande praktik



Vi lever i en föränderlig värld där lagar, regler och marknads-
krav förändras. Men du kan vara lugn när det gäller våra pro-
gram. Vi ser till att uppdatera det som behövs och förfina de 
funktioner som redan finns. Och kör du fast är det bara att 
ringa vår uppskattade support.

Var du vill, hur du vill och nästan när du vill. Vi skräddarsyr din 
utbildning. Varför inte passa på att boka tid med någon av våra 
utbildare, i samband med en kickoff-resa, labb- eller klinik- 
möte. Ett annat sätt att få en snabb och effektiv utbildning är 
våra telefonutbildningar. Vi kopplar upp oss och går igenom 
det ni vill förkovra er i. Ring oss på 046-23 81 80 så planerar vi 
tillsammans något trevligt för er!

Support för en trygg och väl 
fungerande IT-miljö
Genom åren har vi fått väldigt många samtal från våra kunder 
med frågor som: Varför startar inte min skrivare? Hur skall jag 
få kontakt med FK? Varför startar inte mitt röntgenprogram?  
Vi sysslade ju egentligen med mjukvara, men vi förstod att 
kunderna ibland kände att de hamnade mellan olika leve-
rantörers stolar, när saker inte fungerade. Så självklart kan vi 
även vara din tekniker. Och med Anidem Computers är vi ännu  
starkare i vår leverans och ambition att ge våra kunder funk-
tionssäkra IT-miljöer.

Fria uppdateringar och  
support för ditt ALMA

Utbildning



046-23 81 80
info@almasoft.se
www.almasoft.se


