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Kjære alle sammen,
Jeg vil takke alle dere som nå er ute i krigen for å
bekjempe Covid-19. Tusen takk for innsatsen dere
legger ned! Vi har stor pågang hos oss med spørsmål
om tilrettelegging for hjemmekontor, opprettelse av
midlertidige legevakter og tilgang for nye brukere. Vi er
her og ønsker å være en støtte for helsetjenesten i
denne alvorlige situasjonen. Infodoc AS tar nødvendige
forholdsregler i tråd med myndighetenes anbefalinger
for å stoppe spredning av viruset. Samtidig opprett
holdes normal drift og alle henvendelser til Infodoc AS
blir mottatt og besvart i like stor grad som under vanlige
omstendigheter, på telefon, e-post og chat. Alle plan
lagte konverteringer og leveranser gjennomføres også.
I tråd med myndighetenes anbefalinger har vi besluttet
å unngå fysiske møter i den grad det lar seg gjøre.
Siden torsdag 12. mars har de fleste av våre ansatte
jobbet på hjemmekontor og møter gjennomføres som
videomøter. Bruk av skybaserte verktøy gjør det mulig å
opprettholde support som normalt for våre kunder.
Alle leveranser og konverteringer foregår online.
Hjemmekontor og oppsett av nytt kontor
Vi får for tiden mange henvendelser om det er mulig å
jobbe i Infodoc Plenario fra hjemmekontor - det kan
man! Med Infodoc Server i SKY kan man jobbe i Infodoc
Plenario så lenge man har tilgang på internett, og
omfatter alle brukerne i helsepraksisen. Dersom du har
Infodoc Plenario installert på server kan hjemmekontorløsningen fra Norsk helsenett (NHN) være en løsning.
Flere kommuner oppretter i disse dager midlertidige
legevakter og legekontor. Vi bistår med rask etablering
av journalsystem slik at disse virksomhetene kan være
operative på svært kort tid. På side 10-11 kan du lese
om den rekordraske opprettelsen av korona-lege
vaktene i Bergen og Oslo kommune.
Infodocdagene 2021 utsatt
I denne utgaven av Infomag tar vi et tilbakeblikk på
Infodocdagene som ble arrangert i februar. Takk til alle
dere som var med å gjøre dette til en fest! Det er med
tungt hjerte jeg må meddele at det ikke blir Infodoc
dagene i februar 2021. Forhåpentligvis vil samfunnet
komme tilbake til normalen i løpet av året. Da vil vi
vurdere å gjøre Infodocdagene 2021 til et forsommerarrangement. Dette vil vi informere om fortløpende.

Større etterspørsel
skal man lete lenge etter
Server i SKY ble opprinnelig lansert for de av våre
kunder som hadde gamle servere som måtte skiftes
i påvente av at alle deler av Infodoc Plenario blir
omgjort til skytjenester og serveren blir helt borte.
Men faktum er at flere og flere ser fordelen med å
bruke Infodocs skyserverløsning allerede nå – enten
man har gammel server eller ikke. Mange har kjent på
ansvaret og tidsbruken med å håndtere vedlikehold og
oppdateringer av operativsystem, SQL-serverversjoner
og backup. Dette har ført til at overveldende mange de
siste månedene har tatt i bruk Server i SKY. Selv om
prisene ligger godt over ordinær bruksrettsavtale som
de fleste har hatt hittil, rapporteres det tilbake at
merkosten er verdt det. Hverdagen er blitt enklere og
mer forutsigbar. Noen fremhever fordelen med å ha
fått frigitt tid til å drive mer medisinsk praksis. Flere
setter pris på fordelene som fleksibiliteten med å
kunne jobbe andre steder enn på kontoret gir. Og ikke
minst – mange synes det er en lettelse å få færre
aktører å forholde seg til nå når Infodoc tar hånd om
tjenester man tidligere kjøpte fra andre.
Fra slutten av 2019 – og særlig under og etter Infodoc
dagene - har vi opplevd større etterspørsel enn noen
gang før. Det gjør at vår leveransekalender for første
halvår – og faktisk et stykke inn i andre halvår – er
ganske så full.
Den uforutsette situasjonen med korona-pandemien
gjorde at mange kommuner i vår fikk behov for å
etablere feberklinikker så å si over natten. Dette
gjorde at vi fikk et ekstra press på oss for å kunne
levere raskt og effektivt. Med godt samarbeid mellom
kommunene, flinke superbrukere, Norsk Helsenett og
våre konsulenter har en rekke kontor blitt satt i drift i
rekordfart. Leveransene har vært heldigitale fra A til Å
– blant annet med helt nye online opplæringskonsept.
Våre travle konsulenter jobber så fort de kan, men ser
frem til å få flere kolleger slik at vi kan tilby Server i
SKY til enda flere i månedene som kommer.
Og når vi nå samtidig får flere av våre nye skytjenester
markedsklare er det selvsagt de som allerede er «i
skyen» som får gleden av å ta dem i bruk først. Altså
enda en fordel.

Alt godt!

Dersom noen ønsker mer informasjon eller et uforplikt
ende tilbud på Server i SKY, hører vi gjerne fra dere.

Med vennlig hilsen

Vennlig hilsen

Bjarte Ottesen,
Daglig leder, Infodoc AS
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Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

NYANSATTE I INFODOC

Ragnhild Engetrøen
Teknisk forfatter

Etter å ha jobbet noen år som sekretær og lønnsberegner
studerte jeg fagoversetting (engelsk) ved det som
da het Agder Distriktshøgskole.
Jeg trives svært godt med å arbeide med språk og
tekst og har gjort det siden jeg var ferdig utdannet
(1992). I 2018 gikk jeg opp til og besto
Språkrådets kompetanseprøve i bokmål.
Jeg liker å reise og har også bodd i Storbritannia
i noen perioder, sist gang 3,5 år i Harrogate.
Etter mange år som frilanser på hjemmekontor
ønsket jeg meg kollegaer og et arbeidsmiljø
rundt meg. Jobben som teknisk forfatter virket
veldig spennende, og Infodoc gav godt inntrykk
både faglig og sosialt. Nå får jeg bryne meg på nye og
interessante oppgaver og samtidig fortsette å jobbe med
ord og tekst. Jeg er svært glad for å få lov til å være en del av
Infodoc-gjengen.

Jeg har gått medisinstudiet i Bergen og hatt flere
deltidsjobber kommunalt og i Helse Bergen.
Jeg har alltid hatt interesse for IT og ny
teknologi og mener at helsevesenet fortjener
gode IT-løsninger. I min studiepraksis fikk jeg
interesse for e-helse, og ble kjent med Infodoc
Plenario. Nå er jeg glad for å kunne bidra med
min helsefaglige kompetanse i utviklingen av et
godt journalsystem.

Johannes Straume
Programvaretester

Jeg har helsefaglig bakgrunn fra medisinstudiet og
som sekretær i allmennpraksis. Dessuten har jeg
lærerutdanning og lang erfaring som daglig leder
i restaurantbransjen. I min tid i allmennpraksis
har jeg jobbet med Infodoc Plenario, som jeg
mener er den ledende epj-løsningen. Jeg er
opptatt av utviklingen innen digital sam
handling og e-helse. Ettersom Infodoc er en
viktig samarbeidspartner for norsk helsevesen
var det et naturlig valg for meg å søke på
stillingen som supportkonsulent, hvor jeg kan
bruke min varierte erfaring.

Tekst av Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, Marte Oppedal Berge og Johan Le Bozec
Design og trykk ved Molvik Grafisk AS

3

Hele leveransen
foregår online med
opplæring på video,
og oppfølging fra våre
konsulenter via
Microsoft Teams.

Vi tilbyr kostnadsfri overgang til
skyen og 15% rabatt for alle våre kunder
Grunnet den spesielle situasjonen og endrede behov hos
våre kunder tilbyr vi frem til 30. juni 2020 kostnadsfri
overgang til vår skyløsning, Server i SKY, og 15% rabatt
på bruksrett i 2020.

Dersom du har behov for en
fleksibel skyløsning allerede i
nærmeste fremtid, eller du kan
tenke deg å gå over til sky i
høst, har du mulighet til å få
kampanjepris ved å bestille
før 30.06.2020.

Vi opplever stor pågang fra kunder som har behov for
hjemmekontor, og fra kommuner som har behov for
lisenser til nye brukere. Med Infodoc Server i SKY kan
man jobbe fra hvor man vil i Infodoc Plenario så lenge
man har tilgang på internett, og tjenesten omfatter alle
brukerne i helsepraksisen. Infodoc Plenario er integrert
med helsenorge.no for digitale publikumstjenester som
e-konsultasjon og reseptfornyelse. En stor del av våre
kunder kombinerer også løsningen med verktøy for
videokonsultasjon.
Vår skyløsning Server i SKY opprettes på 1-2 dager og
antall brukere kan oppskaleres etter behov. Den siste
måneden har vi levert Server i SKY til mange midlertidige
korona-legevakter flere steder i landet. Selv store
bestillinger som Oslo kommunes syv feberpoliklinikker
ble levert på et par dager.

Kontakt oss på vår salgs-chat eller post@infodoc.no
for bestilling og nærmere informasjon.
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Ny skytjeneste!

INFODOC
TIMEBOK
På Infodocdagene 2020 ble webtjenesten Infodoc
Timebok lansert. Dette er det siste tilskuddet
til Infodoc sin portefølje av skytjenester.
De siste to årene har vi gjort et omfattende arbeid med
å samle inn ønsker og tilbakemeldinger fra våre kunder.
Vi har vært ute på legekontorene og helsestasjonene, og
observert bruken av Infodoc Plenario timebok. Det
eksisterer mange ulike rutiner i de ulike praksisene og
vi har forsøkt å dokumentere alle våre observasjoner.
Deretter har vi kategorisert alle notater og laget oss
bilder på de viktigste egenskapene som en ny timebok
må inneholde. Vårt formål med webtjenesten Infodoc
Timebok er å viderføre de beste funksjonene i dagens
timebok, men gjøre den mer fleksibel og oversiktlig.

God oversikt
Ukevisningen i Infodoc Timebok gir behandleren raskt
oversikt over ledige timer. Vi har også designet et over
siktsbilde som viser hvem som er på jobb i praksisen og
ledig kapasitet hos hver enkelt behandler. På den måten
er det lett for hjelpepersonellet å administrere
henvendelser fra pasientene.

Legge til ekstra tid
Med Infodoc Timebok er det enkelt å legge til ekstra tid
eller åpne en stengt dag i timeboken, og legge timene
tilgjengelig på helsenorge.no. Oversiktsbildet gir helse
personellet informasjon om at legen har lagt til ekstra tid.

Legge til oppgave
Både leger og hjelpe
personell kan legge til
oppgaver knyttet til
en time. I eksempelet
under skal det bestil
les taxi til pasienten
i forkant av timen.
Legen oppretter
oppgaven og tildeler
denne til en av helse
sekretærene som
skal utføre
bestillingen.

Få tilgang til nye skytjenester med InfodocID
Skytjenesten Infodoc Timebok er under utvikling og vil
piloteres i løpet av høsten. Planlagt utrulling vil skje ved
slutten av året. Før du kan ta i bruk de nye skytjenestene
fra Infodoc må du opprette InfodocID som er ny person
lig innlogging i Infodoc Plenario, på høyeste sikkerhets
nivå. Veiledning om hvordan dette gjøres finner du på vår
nettside, infodoc.no. Allerede nå er økonomi-tjenesten
Infodoc Faktura tilgjengelig for bruk.
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INFODOCDAGENE

dagene

2020

6. – 7. februar var 400 brukere av Infodoc Plenario samlet på
Radisson Blu Scandinavia i Oslo. To dager med kurs, workshops
og foredrag, og en storartet festaften med topp underholdning.

Tusen takk til alle som var med å gjøre konferansen
til en fest fra ende til annen!
Som følge av korona-pandemien har også vi sett oss nødt til å
revurdere planene for neste år. Vi har besluttet at det ikke blir
Infodoc-dager i februar 2021, men dersom situasjonen forbedrer
seg vil vi vurdere en konferanse på forsommeren.
Nærmere informasjon følger til høsten!
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INFOBRUK

INFOBRUKS STYRE

Er du medlem av Infobruk?

Det koster bare kr 1000/år for hele kontoret!
Vi trenger din støtte for å kunne være et sterkt og uavhengig
talerør for alle brukere av Infodoc programvare i Norge.
Gjennom vår brukerorganisasjon Infobruk har vi i mange år
jobbet for deg og dine behov – fordi vi er brukere som deg
med varierende erfaringsbakgrunn fra medarbeidere, til
allmennleger, spesialister og ansatte ved helsestasjoner.
Hva er det du som bruker får igjen for dette?
• At fire brukere representerer deg og brukersiden av
programutviklingen og bidrar til at utviklingen skjer på
brukernes premisser.
•

At vi har en økonomi som kan tillate at vi også er synlige
i andre fora.

•

At vi er uavhengige og ikke har økonomiske bindinger
til leverandøren.

•

At vi er aktive med egen Facebook gruppe der du kan
følge med på brukerdebattene og kan komme med
innspill. Facebook gruppen har nå snart 900 medlemmer
spredt over hele landet.

•

At vi som brukere ser at du bryr deg og støtter opp om
det frivillige og uhonorerte arbeidet vi i styret gjør for
deg og ditt kontor.

•

At vi kan dele de tingene vi er opptatt av med deg; det
være seg tips om bruk eller utvikling av skjema vi kan
distribuere til medlemmer.

For innmelding send en e-post til:
Silva Regnskap DA ved Toril@silvaregnskap.no der du
oppgir navn og adresse til legesenteret og e-post/navn til
kontaktpersonen så vil du motta en faktura.
Fire av medlemmene i styret sitter i Produktrådet der vi
møter de faste Infodoc ansatte Endre Dyrøy, Sølvi Førde
Lindås og Sigbjørn Hellene. Vi møtes 5-6 gr/år. Arbeidet er
spennende og diskusjonene intense. Vi ser nytte av det vi
bidrar med inn i Produktrådet og vi føler at Infodoc er
lydhøre for våre innspill.
Mye av virksomheten på utviklersiden hos Infodoc er nå
fokusert inn mot Sky-plattformen. Dette er en utvikling vi
som brukere bifaller. Ved overgang til rene skyløsninger ser vi
mulighetene for en hverdag med raskere programvare og en
mer fleksibel brukerflate der Plenario kan benyttes på flere
plattformer. Vi ser også betydelige gevinster på driftssiden.
Gjennom denne utviklingen vil vi se et helt annet Plenario enn
det vi har i dag.
Med vennlig hilsen
Finn Skogstad
Styreleder Infobruk og medlem av Produktrådet

Finn Skogstad
Fastlege,
Stovner legesenter

Sindre Ask Soldal
Fastlege,
Vennesla Legesenter

Svein Ove Semb
Øyelege,
Blikk øyeklinikk

Tor Magne Lund
Fastlege,
Holmenlegene

Regin Hjertholm
Fastlege,
Eidsvåg legesenter

Khoa Duong
Fastlege,
Fromreide legesenter

Marianne Vestheim Kversøy,
Helsesekretær,
Eidsvåg Legesenter

Ruvejda Trkulja
Helsesykepleier, Haugesund,
Senter for barn og unge

Medlemmer i produktrådet
Regin Hjertholm
Khoa Duong

Finn Skogstad
Ruvjda Trkulja
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INFODOCID

Ny pålogging - enkelt som 1,2,3
Når du aktiverer InfodocID erstatter fødselsnummeret
ditt den gamle signaturen for pålogging.

1

InfodocID er ny sikker pålogging i Infodoc
Plenario. Denne innloggingen gir deg tilgang
på de nye skytjenestene som skal erstatte
modulene i dagens Infodoc Plenario. InfodocID
er personlig og du må du bruke enten Buypass
Smartkort, BankID eller BankID på mobil for å
identifisere deg ved oppretting. I daglig bruk
vil du kunne bruke en app på mobilen din
(authenticator-app) for å identifisere at det er
du som logger inn.

Skriv inn fødselsdato

2

Skriv inn passordet ditt

3

Skriv inn kode fra Microsoft Authenticator-app
som lastes ned fra Appstore eller Google Play
(eller bruk ditt Buypass smartkort)

Økonomi-tjenesten Infodoc Faktura rulles i disse
dager ut til legekontor som har tatt i bruk
InfodocID. Disse legekontorene har også tilgang
på Min side hvor man kan chatte direkte med
en support-konsulent, finne oversikt over kurs,
legge inn brukerinnspill og finne lenker til nyttig
informasjon.
På Min side ligger også vår databehandleravtale
som beskriver rettigheter og forpliktelser som
gjelder når Infodoc er databehandler og
behandler personopplysninger på vegne
av kunden som er behandlingsansvarlig.
Veiledning til hvordan du skal ta i bruk InfodocID
finner du på vår nettside, infodoc.no.
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SUPPORT-KONSULENTEN

Hvor lenge har du jobbet med support
i Infodoc?
Jeg har jobbet nøyaktig syv år med support
i Infodoc.

Hva gjorde du før du kom til Infodoc?
Før jeg kom til Infodoc jobbet jeg seks år i Helse
Vest IKT. Der jobbet jeg med support og tilgangs
behandling i journalsystemet Dips og andre
IT-systemer.

Hva synes du er det beste med jobben din?
Det beste med jobben min er at jeg opplever nye
utfordringer hver eneste dag, og at jeg får prate
med mange hyggelige kunder. Det er flott å kunne
hjelpe legekontorene i en travel hverdag.

Infodocdagene 2020 ble arrangert 6.-7.
februar. Hva var dine oppgaver her?
Den første dagen av Infodocdagene jobbet jeg som
vanlig med support på telefon og chat.
Dag 2 hadde jeg ansvar for å besvare spørsmål fra
deltakerne på konferansen, på vår support-stand.
Jeg traff mange kjente kunder som jeg har snakket
med på telefon tidligere.

Så til slutt er vi litt nysgjerrige på om
fastlegen din utnytter at du er ekspert på
Infodoc Plenario – eller holder du hemmelig
hva du jobber med?
Haha, joda, både fastlegen og øyelegen som jeg går
til trenger litt support når jeg har legetime. Sist jeg
var hos øyelege redigerte vi litt på maler og snar
veier. Det er lett for å få en supportsak eller to på
besøk hos legen.

Rayner Jacobsen
Infodoc Support
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KORONA-PANDEMIEN
Korona-pandemien har bydd på nye problemstillinger
som har krevd rask omstilling i helsevesenet. I løpet av
den siste måneden har vi opplevd stor handlekraft hos
våre kunder og sett en tilpasningsevne som er
beundringsverdig. Vi har hengt med så godt vi kan for å
tilrettelegge for hjemmekontor, økt antall brukere og
digitale publikumstjenester. Samtidig har vi opplevd at
brukerne av Infodoc Plenario i større grad enn noen
sinne har utforsket mulighetene som ligger i løsningen
for mest mulig effektiv drift. Selv om hverdagen er mer
hektisk og uoversiktlig enn noen gang så var det for
mange en unntakstilstand som skulle til for endelig å
kategorisere pasientgrupper, ta legemiddelgjennom
ganger, opprette abonnement på fastlegelisten og
vurdere ulike løsninger for hjemmekontor.
Hjemmekontor og muligheten til å ta journalsystemet
med seg på hjemmebesøk, hytten eller annet sted har
vært mulig med Infodoc Plenario i lang tid. Det nye nå
er at man også ser behov for at helsesekretærene kan
jobbe hjemmefra. Med Infodoc Server i SKY kan man
jobbe i Infodoc Plenario så lenge man har tilgang på
internett, og omfatter alle brukerne i helsepraksisen.
Dersom du har Infodoc Plenario installert på server kan
hjemmekontor-løsningen fra Norsk helsenett (NHN)
være en løsning. NHN melder imidlertid om stor pågang
og lengre svartid enn vanlig i deres kundesenter.
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Videokonsultasjon
Infodoc Plenario er integrert med helsenorge.no for
digitale publikumstjenester som e-konsultasjon og
reseptfornyelse. Vi har fått flere henvendelser den
siste tiden angående videokonsultasjoner.
Her finnes det flere gode
alternativer som benyttes
av våre kunder. Følg gjerne
Det er en fordel
Legeforeningens og Helse
å
ha
to pc-skjermer
direktoratets anbefalinger
- en skjerm til
av tjenester, som har
videoen
og en
høyeste sikkerhetsnivå ved
skjerm til
bruk. Våre kunders erfaring,
Infodoc
Plenario.
som også har vært
formidlet på Infobruk sin
Facebook-gruppe, er at det
er en fordel å ha to pc-skjermer - en skjerm til videoen
og en skjerm til Infodoc Plenario. Dette er også en av
grunnene til at vi har valgt å ikke integrere
videokonsultasjon i Infodoc Plenario
Midlertidige legevakter
Flere kommuner har den siste tiden opprettet midler
tidige legevakter og legekontor. Her har våre konsu
lenter brettet opp ermene for å få disse virksomhetene
i drift så raskt som mulig.

Hovedoppgavene til legene på
korona-legevaktene er å
vurdere henvisninger, ta imot
prøvesvar, undersøke
pasientene, og deretter skrive
ut sykmelding eller sende
pasienten videre til aktuell
behandler.
Bergen kommune åpnet mandag 30. mars fire luft
veisklinikker i idrettshaller i bydelene. Tjenesten skal
avlaste og redusere smittepresset på fastlegekontorene.
Kommunen valgte her å benytte Infodocs Server i SKY
for raskest mulig oppstart og for å kunne oppskalere
for flere brukere når det eventuelt er behov for det.
Leveransen foregikk online og opplæring ble gitt i form
av e-læringsvideoer, samt oppfølging fra Infodocs
konsulenter via Microsoft Teams.

I Oslo har man opprettet syv feberpoliklinikker som tar
imot pasienter som er henvist med symptomer på
korona-virus. Takket være Infodocs skyløsning, Server i
SKY, var mottakene klare til å motta pasienter i løpet av
et døgn.
Morten Storevik er konsulent i Infodoc og forteller om
hektiske dager de siste ukene.
Henvendelsene fra Oslo og Bergen kommune kom to
uker etter at korona-restriksjonene ble innført, og
pågangen av pasienter som ønsket konsultasjon i
forbindelse med luftveisinfeksjoner var stor. Instruksen
til Infodoc var klar: «Disse poliklinikkene burde vært på
plass i går – hvor raskt kan dere ordne journalsystem
for oss»?
-Det er klart det føles riktig å snu seg raskt rundt i en
slik situasjon, og sørge for å gjøre jobben raskest mulig,
forteller Morten Storevik.
På feberpoliklinikkene i Oslo ble det i løpet av få timer
lagt til rette for at 70 leger, sykepleiere og helsese
kretærer kunne opprette konto på Infodocs Server i

SKY. Morten sørget for at alle brukerne fikk tilsendt
veiledning og opplæringsfilmer slik at man kunne
forberede seg før første vakt på poliklinikken.
– Det var hektiske timer med stor pågang fra fastlege
kontorene som sendte inn henvisninger fra første
sekund. På et tidspunkt måtte vi stoppe noen av EDIadressene som var opprettet fordi det kom inn
henvisninger før legene var operative på klinikkene,
forteller konsulent Morten Storevik.
Hovedoppgavene til legene på korona-legevaktene er
å vurdere henvisninger, ta imot prøvesvar, undersøke
pasientene, og deretter skrive ut sykmelding eller sende
pasienten videre til aktuell behandler. Med ulike leger
og helsepersonell inne hver dag er det viktig at
elektronisk meldingsutveksling fungerer best mulig.
Den viktigste jobben for Infodoc sin support-avdeling
har vært å hjelpe til med å opprette konto til nye
brukere slik at de raskest mulig har kunnet ta imot
pasienter.

Korona-legevaktene benytter
Server i SKY fra Infodoc.
Løsningen kan klargjøres på få
timer og er skalerbar med
tanke på antall brukere.
Hele leveransen skjer digitalt,
med oppfølging fra
Infodocs konsulenter via
Microsoft Teams.
I påskeuken var våre support-konsulenter klare til å ta
imot henvendelser fra korona-legevaktene for å sikre
full drift, men pågangen var lavere i helligdagene.
Derimot økte antall henvisninger til legevaktene etter
påske, og poliklinikkene i Oslo melder om relativt fulle
timebøker igjen.

Morten Storevik
Konsulent i Infodoc

Har du spørsmål om Server i SKY eller digitale publikumstjenester
kan du kontakte våre salgsrådgivere på chat, post@infodoc.no
eller på telefon 415 32 020.
11

Returadresse
Infodoc AS
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen

Etisk og enkelt. Slik du forventer!

HELSEAUTOMAT
FOR LEGEKONTORET

Fordeler for
pasienten
Enkelt å bruke •
Betal med kort, kontaktløst, •
Vipps eller faktura
Skriv ut faktura eller •
få den sendt hjem

Fordeler for
legekontoret
• Fullintegrert med Infodoc Plenario
• Etisk betalingsoppfølging i samråd
med deg
• Ingen bruddgebyr
• Daglig oppgjør til hver lege eller
felleskonto
• Godkjente regnskapsrapporter
• Betaling med Vipps ved
e-konsultasjon
• Selg faktura og få oppgjør
dagen etter
• Enkelt og raskt å kreditere
faktura (også den som er solgt)
• Automatiske rapporter på epost
• Lynrask webportal, ingen
ventetid
• Din pasientinfo på
øverste del av skjermen
• Landsdekkende
service og support
• Nyhet! Ankomstregistrering med skytjenesten
Infodoc Timebok

Nå
bestemmer
du selv!
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