Tid, tryghed
og trivsel med
EG Clinea
Danmarks førende lægesystem integrerer klinikkens
opgaver.

EG www.eg.dk

Med EG Clinea er dine patienter i trygge hænder hele vejen fra første
telefonkontakt til konsultationen i klinikken. Vores brugervenlige,
gennemtænkte og integrerede løsning samler arbejdsgange og
informationer ét sted og sparer tid, tastearbejde og administration.

Mød patienterne med overblik og i øjenhøjde
EG Clinea samler alle
klinikkens opgaver og
giver overblik.
Find alle patientinformationer, prøveresultater og noter ét sted. EG Clinea er
det driftssikre og brugervenlige lægesystem, der samler arbejdsgange, sparer
en masse indtastninger og minimerer
risikoen for fejl og dobbeltarbejde. Du og
dine kolleger får kort sagt større overblik
og bliver mere effektive. Det giver dig
mere tid til at fokusere på det vigtige
– patienterne.

Vær orienteret og parat
– allerede i telefonen.
EG Clinea giver mulighed for at integrere
en IP-telefoniløsning, der hjælper dig med
effektiv køstyring og holder patienterne
informeret om ventetid. Løsningen kan
automatisk nedtrappe telefonkøen, og I
kan aflaste hinanden ved at trække ventende telefonsamtaler over. I det øjeblik
du besvarer opkaldet, får du automatisk
patientens journal op på din pc-skærm.
Det giver ro, overblik og overskud, så du
kan koncentrere dig om samtalen.

Spar tid, museklik
og indtastninger med
Talegenkendelse.
EG Clinea kan nu integreres endnu
smartere og dybere end tidligere med
Max Manus, den markedsledende kliniske
talegenkendelsesløsning, der anvendes af
mere end 10.000 læger i Danmark, Sverige
og Norge. Du løser de hyppigste opgaver
effektivt og holder patientjournalen ajour
med stemmekommandoer – og skærer ned
på det slidsomme arbejde med museklik
og indtastninger.

EG Clinea
skaber tid,
tryghed og
trivsel

»

En god start på konsultationen med telefoniløsningen
• Hold patienterne informeret om
kø og ventetid.
• Hav alle patientinformationer på
skærmen, når samtalen starter.
• Styr køen effektivt, og håndter flere
patienter i konsultationstiden.

Læge Marianne Rasmussen
Behandlerhuset Dokken
Thisted

Overblik og effektivitet
med EG Clinea

Integration til Talegenkendelse med Max Manus

• Saml alle arbejdsgange og
patientinformationer ét sted.
• Opnå høj brugervenlighed,
mindre administration og
færre indtastninger.
• Få høj oppetid, stor driftssikkerhed og velfungerende support.

• Tal til EG Clinea, og spar
indtastninger og museklik.
• Løs de mest almindelige
opgaver langt hurtigere.
• Hold let patientjournalen
opdateret.

Totalleverandør til den moderne klinik

EG Clinea giver mig et godt
overblik, som betyder, at jeg
arbejder mere effektivt.
Der er simpelthen færre
skift mellem skærmbilleder
og færre klik med musen.

»

Vi er meget tilfredse med
vores telefoni. Det er en stor
lettelse i arbejdet, når patienten
kommer frem på skærmen.
Telefonsystemet er også meget
let at betjene.
Sygeplejerske Jytte Christensen
Lægehuset, Bysøstræde 5
Holbæk

»

Talegenkendelse har i den grad
lettet min arbejdsdag og samtidig
reduceret min konsultationstid
med ca. 3 minutter pr. patient.
Speciallæge og ph.d. Charlotte Floridon
Formand for DFKO
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EG Healthcare
EG Healthcare står bag lægesystemet
EG Clinea og er markedets største
leverandør af lægesystemer. I tæt
samarbejde med brugerne udvikler vi
løbende funktionalitet, der letter de
daglige arbejdsgange.
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EG Healthcare servicerer over 900 praktiserende læge- og speciallægeklinikker. Vi
er totalleverandør til den moderne klinik og
kan hjælpe med alt fra telefoni, kabling og
indkøb af hardware til opsætning og drift
af selve løsningen. Med 70 medarbejdere
inden for udvikling, support og salg og
kontorer både i Jylland og på Sjælland er vi
altid tæt på.
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En del af EG
Som en del af EG har vi kapacitet til at
være på forkant og løbende udvikle
vores løsninger. EG har mere end 1.900
medarbejdere, som med deres viden og
brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark,
Sverige og Norge.

Kontakt EG Healthcare
Tlf. +45 7260 2610
Mail: salg.healthcare@eg.dk
Web: www.clinea.dk

