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Fokus på
kundetilfredshet
– Mari-Anne er på plass
i nyopprettet stilling

Kundekonkurranse
– vinn iPod via kundesenter på web

Nytt samarbeid
– gir det beste fra to verdener
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Kjære kunder av Infodoc!
Vi står foran en spennende høst med flere spennende
nyheter i Plenario. Første runde med ny funksjonalitet
i Plenario lanseres i oktober. Størsteparten av dere
kunder har nå sett verdien av å ta overgangen til
Windows-verden og Plenario. Omtrentlig 250 kontorer
kjører i dag Plenario og vi konverterer så mange som
mulig hver uke. En Plenarioløsning gir dere tilgang
til all ny funksjonalitet som kan effektivisere deres
hverdag.
For å hele tiden kunne tilby dere optimal support og
det beste produktet på markedet har vi vært gjennom en restruktureringsprosess for å effektivisere
oss. Som varslet i brev av 29. juni i år har vi valgt
å samlokalisere hele vår virksomhet ved kontoret
i Bergen. Dette har vært mulig da vi har fått på
plass en samarbeidspartner som er landsdekkende
gjennom Norsk Datasenter. Det gjør at vi styrker
tilstedeværelsen i hele landet med spesielt opp til
15 konsulenter i østlandsregionen og på flere andre
lokasjoner i Norge. Norsk Datasenter gjør leveranser
for oss på maskinvare og support på maskinvare. Et
viktig ledd i denne prosessen har vært at dette skal
oppleves som verdiskapende for dere og at Infodoc
er kontaktpunktet som en totalleverandør.
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Nok en milepæl i eResept-prosjektet er

oppnådd.

Videre har vi spesialisert funksjoner i Infodoc slik at
våre konsulenter driver med tjenester og support på
vår programvare. Vi styrker samtidig staben vår på
programutvikling, salg og kundetjenester. En vesentlig
endring vi har gjort er å opprette en ny stilling som
markedsansvarlig for eksisterende kunder. Hensikten
med stillingen er å ha en overordnet ansvarlig for
kundetilfredshet. Les mer i Infomag om Mari-Anne
Frantzen som har tiltrådt denne stillingen.
Vi mener og håper at vi med de grep vi gjør skal klare å
oppfylle det som dere er opptatt av; et effektivt system
og en god kundesupport. Vi vet at dette er de viktigste
faktorene for oss for å beholde gode kunder og få nye
kunder. Vi vil alltid jobbe mot denne visjonen og vi
kan alltid bli bedre.
Følg med oss i tiden fremover
– det skal lønne seg å være på vinnerlaget!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Tekst: Bjarte Ottesen, Endre Dyrøy, Alexander Gundersen,
Rikard Mauritzon, Mari-Anne Frantzen
Layout/trykk: Cox - www.cox.no
Forsidebilde: Magne Sandnes, Cox

Utviklere og testere i Infodocs eResept-team i arbeid på prosjektrommet.
Etter intens oppkjøring i vårsesongen leverte Infodoc Team eResept en splitter
ny Plenario Medikasjons-modul 1. juni. Enda ikke et markedsklart produkt,
men en komplett prøveversjon overlevert til oppdragsgiver, Helsedirektoratet.
I Helsedirektorates testlab får produktet nå en grundig gjennomgang og
utprøving sammen med alle de andre aktørene som skal samspille før eResept
blir en virkelighet i Helsenorge. Det gjennomgår altså en såkalt totaltest.
Utviklingssjef Sølvi Førde Lindås berømmer sine medarbeidere både for
innsats og engasjement og er fornøyd med å ha overholdt leveransefrist for
produkt til totaltest. - Dette har vært et utviklingsoppdrag der vi virkelig har
fått brukt både kreativitet og ny teknologi. I tillegg har vi vært så heldige å
få gjøre bruk av produktrådets Finn Skogstads kompetanse som lege i alle
faser av utviklingen – både til planlegging, design, som diskusjonspartner
og som evaluerer. Det gjør at vi er rimelig sikre på at løsningen så langt vil
bli godt mottatt hos våre kunder, sier utviklingssjefen.
Men Sølvi er en erfaren person i programutvikling. Hun vet at veien frem til
markedsklar løsning kan være både lang og kronglete – spesielt når mange
parter skal spille sammen. Hun er derfor spent på hvordan høsten forløper
og om vårt nye produkt kan tas i bruk hos første pilotlegekontor på denne
siden av nyttår.
Tilbakemeldinger fra de av våre kunder som har fått smugtitte på den nye
medikasjonsmodulen er utelukkende positive. Det gleder oss mest av alt!

SISTE NYTT

Produktsjefens Hjørne
Infodoc satser hardt på å bli bedre og bedre
på det vi gjør. Vi skal levere det beste elektroniske pasientjournalsystemet, og den beste
brukeropplevelsen. Jeg er derfor glad for at
utsendelsen av Plenario 2.5
og oppgradering fra 2.4 ikke
førte til økt inngang på supporttelefonen vår. Det betyr
at vi er nærmere målet vårt
om at ikke bare daglig bruk,
men også oppdateringer
og vedlikehold skal skje på
enklest mulig måte for våre
brukere.
I det denne leses av dere har vi hatt Plenario
2.5 SP6 ute siden før sommeren. Der kom
flere etterlengtede forbedringer som elektronisk innsendelse av legeoppgjørsmeldingen
(LOM), vi fikk fraværsassistent på plass slik at
sommerferier blir sommerferier, og vikarer har
hatt god mulighet for å følge opp pasienter når
legen har vært borte og prøvesvarene strømmer inn fra sykehus og samarbeidspartnere.
Brukerinnstillingen fast signatur er også
aktivert slik at helsesekretærer og andre som
gjør mye rutinearbeid for en bestemt lege har
fått en langt enklere hverdag.

Infodocs satsing på å være lengst fremme og
bruke det verktøyet som til enhver tid fører til
lavest mulige utviklingskostnader, gjør at vi
kan levere mye funksjonalitet og høy kvalitet.
Men det fordrer også at den underliggende
infrastruktur hos våre kunder og samarbeidspartnere støtter dette. Vi er sertifisert
Microsoft Gold Partner og Microsoft er en
av våre viktige samarbeidspartnere. De har
besluttet å desupportere Windows 2000. Da
vi følger Microsoft sine retningslinjer vil vi fra
og med 1. januar 2010 ikke lenger støtte eller
supportere Infodoc Plenario på noen versjoner
av Windows 2000 Professional eller Windows
2000 Server. Ta kontakt med brukerstøtte hos
oss hvis du har noen spørsmål rundt dette.
I det dette leses er vi i full gang med å pilotere
og sluttføre Infodoc Plenario 2.6 som vil bli
gjort tilgjengelig 1. oktober. Noen av nyhetene
vil være flere koblinger, og jeg vil spesielt nevne
vår satsing på øyelege-koblinger. Komplett
oversikt over funksjonalitet blir sendt ut ved
lansering.

supportforespørsler via web. Vi jobber alle
hardt for at Infodoc Plenario skal være det
beste virksomhetssystemet for tilbydere av
helsetjenester i Norge.

Til slutt vil jeg igjen takke alle engasjerte
brukere, Infobruk og produktrådet, mine
dyktige kollegaer og alle som sender inn

Med vennlig hilsen
Endre Dyrøy
Produktsjef

P.S. Husk Windows hjelptasten, F1, for nyeste
versjon av vår eminente brukerveiledning.
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Nyopprettet
stilling i Infodoc - Mari-Anne Frantzen
Mari- Anne har lang fartstid i Infodoc, både som kundebehandler og i administrative
funksjoner. Hun har dermed vært gjennom ulike faser av både programutvikling og
markedssegmenter. I tillegg har hun vært delaktig i større nasjonale prosjekter slike
som eResept, ELIN-prosjektene og Meldingsløftet.
Bedre brukeropplevelsen
Opprettelse av stillingen som markedsansvarlig for egne kunder er gjort for å bedre
brukeropplevelsen, og for å gi økt kundetilfredshet. Det vil ikke være en erstatning
for supportapparatet, men en koordinerende funksjon for optimal kundesupport og
informasjon. - Kort oppsummert sikre optimal kundetilfredshet, sier daglig leder Bjarte
Ottesen.
Nyheter innenfor kundedialog
Det vil komme flere nyheter innenfor kundedialog. Det vil bli opprettet elektroniske
nyhetsbrev, samt ytterligere aktiv rådgivning for å øke tjenestetilbudet.
- I løpet av kommende halvår vil hovedfokus være å ta pulsen på egne kunder gjennom besøk og samtaler. Enda smidigere overganger til Plenario journal og fornyelse
av sertifikater er også store, spennede oppgaver jeg kommer til å arbeide med, sier
Mari-Anne. - Jeg ser også frem til økt kundekontakt og nytenking omkring ytterligere
kundepleie, legger hun til.
Som et nytt tiltak for å kunne gi kunder økt kundepleie arrangerer Infodoc nå en
konkurranse blant sine kunder. For mer effektiv informasjon til våre kunder er vi
avhengig av å kunne kommunisere elektronisk med nyhetsbrev og viktige meldinger. Vi
lanserer derfor en konkurranse for å få flest mulig til å registrere seg på supportweben
med e-post adresse for kundeforholdet. Husk å benytt en fellesadresse som angitt på
registreringssiden. Les mer om konkurransen på www.infodoc.no.

Nyetablering av stilling
er et grep for å levere
tjenester i samsvar
med Infodocs visjon:
Med høyt servicenivå,
produktkvalitet og
leveransedyktighet skal
vi gi kunden den beste
brukeropplevelsen.
Våre kompetente
og engasjerte
medarbeidere skal
skape merverdi for
kundene gjennom aktiv
rådgivning.

Nyheter

blir markedsansvarlig for egne kunder.
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Infodoc representert
på vårens arrangementer
Norsk forening for allmennmedisin avholdt sitt årsmøte 4.-8. mai i Bergen.
Infodoc hadde gleden av å være utstiller ved arrangementet. Spesielt av
året var at det kun var journalleverandørene som var representert og alle
var samlet i samme rom. Arrangementet var organisert i tråd med vedtak
om bruk av utstillere ved legeforeningens arrangementer – vi var plassert
i nær tilknytting til forelesningssalene uten at vår tilstedeværelse skulle
virke påtrengende. Dette fungerte utrolig bra, informasjon til brukerne på
brukernes premisser!
Vi hadde kontinuerlig besøk av brukere som ønsket å holde seg orientert om
Infodoc - deres viktigste samarbeidspartner. Likeledes og vel så gledelig hadde
vi en jevn strøm av interessenter fra brukere av andre systemer som har fått
med seg at Infodoc er i ferd med å befeste sin posisjon i markedet som den
innovative leverandøren av journalfunksjonalitet. I forbindelse med pågående
diskusjon om samhandlingsreformen var det naturligvis stor interesse for å
se på funksjonalitet som kan bidra til å oppfylle deler av intensjonen. Infodoc
fikk gode tilbakemeldinger på innsatsen innenfor dette området, spesielt med
hensyn til bidraget for elektronisk meldingsutveksling mellom legekontoret
og virksomhetene innenfor pleie og omsorgstjenesten.
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Infodocs Alexander Gundersen i dialog med de besøkende
på standen under Allmennlegemøtet i Bergen.

Infodoc ønsker å takke for muligheten til å delta, og ser frem til kommende
arrangementer.

Norsk oftalmologisk avdeling - Vårmøte 2009
Ved Norsk oftalmologisk avdelings vårmøte 4.-6. juni
i Fredrikstad deltok også Infodoc som utstiller. Mange
av landets øyeleger var representert, dette gav oss en
fin anledning til å komme i dialog med eksisterende
brukere og nye interessenter. Spesielt hyggelig var det å
stifte bekjentskap med æresmedlemmene i foreningen.
Deres kompetanse har vært med å forme øyelegefaget
slik det er i dag - medisinsk og teknologisk.
Seminaret ble også benyttet til å komme i dialog med
andre leverandører av medisinsk utstyr. Samarbeid er
viktig for å rasjonalisere legens hverdag og for å utnytte
muligheter i hverandres teknologier.

Ny magasin profil

Vi ser allerede frem til Høstmøtet på Soria Moria i
november.

Ledende leverandør
i Meldingsløftet

2.

AKTUELT

F.v. Produksjonsansvarlig Sissel Hoel og Senior prosjektleder Ann-Grethe Eilertsen fra Buypass i møte med Infodocs Eva Blomberg.

Fornyelse av sertifikater

står for døren
Virksomhetssertifikat
Dette sertifikatet finnes ett av på
hvert legekontor/installasjon. Er
utstedt på gyldig organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Fornyelse krever derfor
bekreftelse fra den som har gyldig
signaturrett for organisasjonsnummeret. Fornyet sertifikat bestilles
og leveres via Infodoc, men krever
pinkode som mottas av ansvarlig
person på legekontoret for å kunne
tas i bruk.

Det nærmer seg tre år siden Helsedirektoratets kampanje for omlegging av løsning
for innsending av elektroniske sykmeldinger til NAV (nå HELFO).

Personlig sertifikat
Smartkort utstedt til den enkelte
person/lege. Kan bestilles via
Infodoc. Krever personlig pinkode
for å kunne tas i bruk. Den enkelte
bruker er ansvarlig for å inneha
gyldig sertifikat.

Det er derfor av stor viktighet at sertifikatfornyelser skjer så smertefritt som mulig
slik at man unngår stopp i allerede etablerte kommunikasjonslinjer.

I den forbindelse gikk en rekke legekontor til anskaffelse av nye virksomhetssertifikater og personlige signaturer på smartkort. Sertifikatene ble levert av Infodoc
med Buypass som underleverandør. Sertifikatene har tre års levetid og fornyelse
av disse står nå for døren.
Økt bruk av PKI-signering
I ettertid er sertifikatene også tatt i bruk til innsending av elektroniske legeoppgjør.
Flere og flere av helseforetakene gjør seg også nytte av disse sertifikatene for å sikre
kvalitet og sikkerhet i kommunikasjon med legekontorene de samarbeider med.
Dette gjelder både rundt laboratoriesvar og epikriser/henvisninger.

Alle med utgående virksomhetssertifikater blir kontaktet
Utover høsten og vinteren vil mange av Infodocs kunder bli kontaktet slik at
fornyelsen kan iverksettes. Infodocs Eva Blomberg har lenge hatt forestående
aktivitet i tankene og er i full gang med planlegging rundt sertifikatfornyelsen. - Det
er den enkelte bruker som må bestille oppdateringen, men vi vil i samarbeid med
Buypass prøve å gjennomføre dette så smidig som mulig, sier hun. – Det er viktig å
være klar over at de strenge krav til sikkerhet rundt kommunikasjon i helsesektoren
også vil kreve en viss delaktighet fra våre kunder nå når mange sertifikater skal
fornyes på relativt kort tid. Vi vil imidlertid ha stort fokus på dette fremover og vil
stå til rådighet for alle som måtte ha spørsmål.
Nye og enklere bestillingsrutiner
Også fra Buypass’ side tar de forestående fornyelse av mange sertifikater på alvor.
– Det er på bakgrunn av dette lagt til rette både med forenklede rutiner og nye
bestillingsløsninger som forhåpentligvis vil hjelpe både Infodoc og legekontorene,
forteller prosjektleder Anne-Grethe Eilertsen fra Buypass i møte med Infodoc
tidligere i sommer.
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2.
Infobruk har lansert nye nettsider med mye nyttig informasjon, blant annet en samling av skjema
for nedlasting. Dette ønsker vi å dele med flere. Gå inn på våre nettsider for å lese nyheter og
få tilgang til nyttige verktøy. Er du ikke medlem, se verdien av å melde deg inn allerede i dag.
Velkommen til www.infobruk.no

6

INFOBRUKS HJØRNE
INFOBRUKS STYRE

Tekst Inge Arve Birkeland

Inge Arve Birkeland
Allmennlege Bergen

Odd Lauvskard
Allmennlege Bergen

Marianne Vestheim Kversøy
Helsesekretær Bergen

Åse Haugen Larsen
Helsestasjon Flisa

Sveinung Gangstø
Allmennlege Os

Janecke Thesen
Allmennlege Osterøy
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Khoa Duong
Allmennlege Askøy

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leiar i infobruk er fast medlem +

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad
Stovner legesenter As
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Kundesenter på Web
Vi lanserer nå to nyheter fra vårt kundesenter på web!
•
•

Nyhetsbrev
E-post supportsvar

Nyhetsbrev
Nyheter
Hvis dere registrerer en felles e-post adresse på kundesenteret vil vi regelmessig sende Nyhetsbrev med nyttig informasjon til dere.
Slik registrerer du en fellesadresse (hake av for ’Dette er vår felles e-postadresse..’)
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Varslinger
Vi vil også sende ut varsel og informasjon på e-post, om problemer og
løsninger hvis dette blir nødvendig.
Oppdateringer
Du vil i tillegg motta e-post så fort vi har en oppdatering ferdig. E-posten
vil inneholde direktelink for nedlasting klikk-og-last-ned!
OBS! Vi er helt avhengig av at dere registrerer en fellesadresse for å kunne
sende ut e-poster til dere, og vi anbefaler sterkt at dere gjør det (registrering
av én fellesadresse vil også ha den fordelen at hvem som helst av personellet
hos dere kan gå inn og både registrere og følge med på deres saker).
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E-post supportsvar

Nå starter vi opp med automatiske supportsvar på mail sendt inn til support@infodoc.no
Dette betyr at når dere sender inn et supportspørsmål via mail til oss, vil dere automatisk få en svarmail tilbake som inneholder
referansenummer til deres henvendelse
F.A.Q
Vår F.A.Q (Spørsmål & Svar) som genererer de automatiske supportsvarene
bygges stadig ut og blir bedre og bedre.
Her finner du ikke bare enkle svar på kjente problemstillinger, men også annen
hjelp, som f.eks: ”skjema for åpning av brannmur til Norsk Helsenett”:
Vurder gjerne artiklene når du bruker
Spørsmål & Svar, dette hjelper oss å
opprettholde en høy kvalitet på tjenesten
og presentere de riktige svarene for dere
når dere trenger dem!

2.

SUPPORT
Månedens 3 mest populære supportspørsmål
(alle svar er også publisert på kundesenter på web: Spørsmål & svar )

1. Hvordan flytter jeg mine partnere fra
X400 (trygd-helse) til SMTP (helsenett)?

2. Hvor kan jeg raskt se
om pasienten har frikort?

(for mer utførlig instruks og eksempelbilder –søk på Spørsmål
& Svar)

Hvis pasienten har blitt registrert med frikort vil dette
være synlig i form av en F på statuslinjen helt nede i
høyre hjørne av pasientens journal:

1. Sørg for å notere deg krypteringsnøkkel og partnernavn
på den partner du vil overføre fra Infoedi X.400 til Infoedi
POP3/SMTP.
2. Åpne Infoedi POP3/SMTP og klikk på knappen
‘Partnere’
3. Klikk på ‘Ny partner’ og sørg for å skrive inn samme partnernavn som tidligere har vært i bruk for Infoedi X.400.
4. Registrer edi-epostadresse (som du innhentet fra din
kommunikasjonspartner), og krypteringsnøkkelen
5. Klikk på ‘Lagre’ og du er ferdig med oppsettet i Infoedi
POP3/SMTP. Din partner kan nå begynne å sende til deg
på din edi-postadresse.
6. Siste steg er å slette partneren fra Infoedi X.400. Dette
gjøres med å merke partneren i partnerlisten i Infoedi
X.400 og klikke på ‘Slett Partner’
HUSK! Å gi beskjed til alle partnere dere flytter over, at de
må sende på ny edi-postadresse.

3. Hvordan skriver jeg ut et
enkelt notat/konsultasjon?
Du skriver ut et enkelt notat/konsultasjon fra en journal
ved å stå med musepekeren i overskriften på notatet (Den
som inneholder dato/klokkeslett, kontakttype og årsak).
Høyreklikk med musen eller bruk kontekstknappen, og
du får frem utskriftsmuligheten.
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Jeg skal kjøpe ny
PC -hva skal jeg tenke på?
Ved kjøp av PC gjelder våre maskinkrav som minstekrav:
• CPU (Prosessor): Intel Pentium 4 2,6 GHz eller
tilsvarende prosessor
• RAM (Intern hukommelse): 512 MByte (Internminne
over 1 GB kan øke ytelsen)
• Nettverksadapter/protokoll: 100MBits/sek eller
høyere / tcp/ip
• Ledig kapasitet på harddisk: 500 MByte (minimum 30%
ledig diskplass )
• Skjerm for arbeidsplass: Oppløsning 1280 * 1024 eller
høyere, 32-bit farge
• OS (Windowsversjon): Windows XP professional eller
senere (ikke home-edition varianter)
Alle varianter av ‘hjemmePC’ med Windows “Home-edition”
er utelukket av flere grunner, bla. er disse maskiner ikke
beregnet på et profesjonelt miljø med hensyn til hastighet og
ytelse, eller et nettverksmiljø med domene-pålogging. HjemmePCer selges også ofte med preinstallerte variaanter av
antivirusløsninger og “pakkeløsinger” som ‘internet security’
eller tilsvarende. Disse programvarer vil kunne forårsake
problemer med Infodoc Journalsystemer.

OBS! Notatet må være lagret
(Ctrl+S) for å kunne skrives ut.

Ok, maskinen er i boks -hva gjør jeg nå?
Trenger jeg konsulenthjelp fra Infodoc?
Oppsett av Plenario Klient på ny maskin
- så enkelt!
1. Mappe opp nettverkstasjon* til
Plenario servermappe:
2. Starte Applaunch.exe fra
nettverkstasjonen:
*Høyreklikk på ’Min datamaskin’ og velg
”koble til nettverksstasjon..”

All egen installasjon og konfigurering av antivirusløsninger
skjer på egen risiko. Infodoc kan ikke garantere kompabilitet
med vår programvare. Vår samarbeidspartner på maskinvare
standardiserer på Trend micro antivirus.
(maskinvare bestilt fra Infodoc er selvsagt garantert “Plenario
kompatibel”)

Send dine spørsmåL
til support@infodoc.no

Tips
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2.
Ventera As er et selskap som leverer telefoniløsninger til bedriftsmarkedet. Ventera har autoriserte, serviceinnstilte konsulenter og teknikere med meget stor kompetanse på blant annet telefoniløsninger.

Takket være dette kvalifiserte teamet har vi klart å levere
komplette telefonsystemer til mange kunder i Norge. Det
er en selvfølge for oss at vårt servicetilbud også omfatter
en eksellent kundeservice etter installasjonen.
Vi mener at det i realiteten ikke er teknologien som er
viktigst for kunden sin virksomhet. Fokuset ligger på din
virksomhets behov, og den funksjonaliteten som kreves
for å optimalisere din kontakt med kunder og partnere på
en enkel måte. Våre konsulenter leverer deg forslag på en
løsning som vi baserer på en grundig behovsanalyse.

Plenario journal vil automatisk søke opp og presentere de
journaler som er registrert på innringers telefonnummer.
Integrasjonen gir også mulighet til å ringe ut til pasienten
direkte fra journal, dette gjøres enkelt ved å klikke på telefonnummer som er registrert i personaliabildet.

partner
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Sammen med Infodoc tar vi enda et steg videre for å hjelpe
våre brukere til å ivareta bedre pasienttilfredshet, denne
gangen gjennom en integrering av Avaya telefonsystem
mot Plenario journal.

Vi i Ventera ser frem til et spennende
samarbeid med Infodoc. Våre to teknologier
integrert med hverandre vil gi deg mer tid til
det som er viktig.

INFODOC
SAMARBEIDSPARTNERE

Det beste fra to verdener
Infodoc og Norsk Data Senter (NDS) inngikk i januar 2009 en samarbeidsavtale på
maskinvareleveranser. Dette gjør at Infodoc sine brukere får det beste fra to verdener.
Lars Gunnar
Fledsberg, NDS

- Med denne avtalen vil Infodocbrukere ha Infodoc som kontaktpunkt og totalleverandør. Kundene får en kvalitetssikret
leveranse og installasjon av plattformen til sin kjerneapplikasjon. Dette er en fordel for Infodoc sine kunder, så ja, de får
det beste fra to verdener, konstaterer Lars Gunnar Fledsberg,
produktdirektør i NDS.
Infodoc leverer Norges beste programvare til primærhelsetjenesten. NDS er en av Norges beste IT infrastruktur leverandør,
noe som kåringer som årets HP-forhandler i Norge 2006, og
Norges bredest sertifiserte Microsoft partner 2007 er synlige
beviser på. Det er klart dette gagner kunden, sier han.
Er dette en løsning som passer for deg?
Svaret er ja, dersom du kjenner deg igjen i noe av dette:
• Usikker på om virksomheten tilfredsstiller ”Norm
for informasjonssikkerhet i helsesektoren”?
• Usikker på om dagens maskinvare har kapasitet nok
til å takle en konvertering til Plenario virksomhetssystem?
• Uforutsigbare kostnader på maskinvare og et
uforutsigbart servicenivå på IT?

Bjarte Ottesen,
Daglig leder
Infodoc as

Norsk Data Senter tilbyr også komplett helsesjekk av IT
systemet. Formålet med en slik helsesjekk er at du som
kunde skal få en grundig og oversiktlig helhetsvurdering av
ditt IT-system. Helsesjekken utføres av våre høyt kvalifiserte
systemkonsulenter, som har en vid innsikt i dagens og fremtidens IT-marked. Statussjekken utføres personlig i deres
lokaler, og vi tar en gjennomgang av server, antivirusløsninger,
datasikrings/backup-rutiner, sikkerhetsnivå etc. Helsesjekken
resulterer i en detaljert statusrapport hvor alle sider ved det
eksisterende IT-systemet belyses og vurderes. Rapporten
avsluttes med konkrete anbefalinger til tiltak for å bedre
IT-systemet. Dette er et ypperlig verktøy for å kunne ta tak
i eventuelle mangler og problemer som forhindrer optimal
utnyttelse av IT-systemet.
Det er mange fordeler med løsningen.
- Det at kunden får ett kontaktpunkt er en stor fordel. På et
legesenter er det selvfølgelig ønskelig å bruke minst mulig
tid på IT. Det er en telefon til Infodoc så ordner vi resten,
forteller Fledsberg – våre supportsystemer er fullt integrert,
legger han til.

Men det er selvfølgelig flere fordeler:
Slik fungerer systemet:
• Enkelt nettverk med lagring av data på et felles sted.
• Enkel og ﬂeksibel deling av dokumenter.
Infodoc infrastruktur er en komplett infrastrukturløsning for
• Backup av bedriftens data.
helsevirksomheter som benytter Plenario virksomhetssystem.
• Tilgang til kompetente konsulenter fra NDS og
Løsningen inneholder all nødvendig programvare og maskinInfodoc.
vare, og NDS tar ansvar for installasjon av løsningen.
• Tilgang til Helpdesk løsning hvor man har full
NDS sitt valg av infrastruktur ivaretar virksomhetskritiske
øsning for primær- prosesser
og spesialisthelsetjenesten
medi all
nødvendig maskinvare,
programvarefra
og installasjon.oversikt over sine pågående og avsluttede saker,
og data nå og
fremtiden.
Tilbakemeldingen
er tilgjengelig 24 t i døgnet.
våre kunder er at de ønsker Infodoc som en totalleverandør
ningen leveres av Infodoc
med Norsk
Senter som samarbeidspartner på IT infrastruktur produkter og konsulenttjenester.
på programogData
maskinvare.
Kort om Norsk Data Senter
odoc infrastruktur er en komplett infrastruktur løsning for helsevirksomheter som benytter Plenario virksomhetssystem. Løsningen
-Vi
har
valgt
NDS
som
samarbeidspartner
på
maskinvare
NDS har 125 ansatte og leverer løsninger innenfor maskinvare,
eholder all nødvendig programvare og maskinvare, og Norsk Data Senter tar ansvar for installasjon av løsningen. Vårt valg av infordi vi vet at prosesser
de er best
på det
gjør. Totalpakken blir en
programvare, tilbehør, konsulenttjenester og drifttjenester.
truktur ivaretar virksomhetskritiske
og data
nå ogde
i fremtiden.
optimal leveranse og vi ønsker kun det beste for våre kunder,
Vi har hovedkontor i Moss og avdelingskontorer i Bergen
sier Bjarte
Ottesen, daglig leder hos Infodoc.
og Trondheim. Samarbeidsavtalen med Norsk Helsenett er
odoc infrastruktur består
av følgende:
et synlig bevis på at NDS kjenner helsebransjens særegne
Server med backup løsning og vedlikeholdsavtale fra HP
Microsoft Windows
Small
Business server
programvare
databehov meget godt.
Infodoc
infrastruktur
består
av følgende:
Stasjonær PC med
fra med
Lenovo
• skjerm
Server
backupløsning og vedlikeholdsavtale
Personlig printer fra HP
fra HP
For mer informasjon,
Svitsj fra HP
• Microsoft Windows Small Business server 2003
se www.nds.no
UPS fra HP
premium
Installasjon av løsning
• Stasjonær PC med skjerm fra Lenovo
• Personlig printer fra HP
joner:
• Svitsj
frakopi,
HPfax og scan) fra HP
Multifunksjons printer.
(print,
Scanner fra HP • UPS fra HP
Installasjon av løsning
Etikett skriver fra• Dymo

11
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Infodoc Infrastruktur
IT løsning for primær- og spesialisthelsetjenesten med all nødvendig maskinvare, programvare og installasjon.
Løsningen leveres av Infodoc med Norsk Data Senter som samarbeidspartner på IT infrastruktur produkter og konsulenttjenester.
Infodoc infrastruktur er en komplett infrastruktur løsning for helsevirksomheter som benytter Plenario virksomhetssystem. Løsningen
inneholder all nødvendig programvare og maskinvare, og Norsk Data Senter tar ansvar for installasjon av løsningen. Vårt valg av infrastruktur ivaretar virksomhetskritiske prosesser og data nå og i fremtiden.
Infodoc infrastruktur består av følgende:
•
Server med backup løsning og vedlikeholdsavtale fra HP
•
Microsoft Windows Small Business server programvare
•
Stasjonær PC med skjerm fra Lenovo
•
Personlig printer fra HP
•
Svitsj fra HP
•
UPS fra HP
•
Installasjon av løsning
Opsjoner:
•
Multifunksjons printer. (print, kopi, fax og scan) fra HP
•
Scanner fra HP
•
Etikett skriver fra Dymo
Pris og kontaktinformasjon: Pris oppgis på forespørsel:
Kontakt Infodoc for et uforpliktende tilbud:
Sentralbord: +47 5552 6300
Firma e-post: post@infodoc.no

Infodoc AS
Besøksadresse:
Postadresse:

Dalhaugene 2 - 5152 Bønes
Postboks 43, Bønes - 5849 Bergen

Sentralbord: +47 5552 6300
Telefaks:
+47 5552 6329
Support:
+47 815 32 020
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