ALMA Onlinetidbok
- Du har kontrollen, patienten gör
jobbet!
Onlinetidbok frigör tid
Med ALMA onlinetidbokning minskar ni inkommande samtal där patienten
vill boka, avboka eller flytta sina befintliga tider. Patienten loggar in på ”mina sidor” på er
hemsida och ändrar sin tid utefter de tider ni har bestämt skall visas på er hemsida. Patienten
får omgående besked på att bokningen gick igenom och tiden uppdateras direkt i er tidbok på
kliniken. Allt detta uppdateras och administreras direkt i er ALMA tidbok i realtid.

Onlinetidbok = Nya Patienter
Gör det lätt för nya patienter att boka tid hos er. Genom tidbokens inställningar i ert ALMA
skapar ni ett ”tidsfönster”på er hemsida. Exempelvis tisdagar kl 10.00 -11.30, där det enbart är
möjligt att boka undersökning eller akuttid, med fasta perioder som ni själv har bestämt.
Patienten kan då göra sin bokning vilken tid som helst på dygnet. Allt detta uppdateras och
administreras direkt i er ALMA tidbok i realtid.

Säkerhet
Med de regler, ni definierar i ALMA, kan ni styra precis vad patienten får lov att göra, boka,
avboka eller flytta tider. Ni bestämmer själv vilka tidböcker, tider eller mallar som används på
onlinetidboken.
Ni bestämmer själv minsta antal timmar före avsatt tid en patient får flytta eller radera en
bokning, samt antalet gånger en patient får flytta en bokning.
Ni kan även, om behov finns, ”stänga av” en enskild patients möjlighet att använda er
onlinetidbok.

Pris
1 100kr inkl. moms per månad. Inkl. 4 resurser.
3 750kr inkl. moms. Installation, uppstart utbildning 3 tim.

Systemkrav
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Stationär PC dedikerad som server.
Windows 7 Pro eller Server 2008 R2.
Intel I5 processor eller likvärdig.
Internminne: 4 GB.
Internet: Fast förbindelse 2Mbit/s nedströms och 0.8 Mbit/s uppström. Har ni andra
tjänster som e-Backup eller liknande är kravet 1.5Mbit/s uppström. Mobilt bredband är
inte accepterat.
För mer information och beställning, kontakta oss.
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