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HET MEEST COMPLETE ONLINE AGENDASYSTEEM VOOR UW PRAKTIJK

Performantie en flexibiliteit


Gestructureerd beheer van de agenda, voor één of meerdere artsen
dagoverzicht met weekoverzicht of globaal praktijkoverzicht (=overzicht van meerdere agenda’s), in een
vaste steeds herkenbare structuur



Grote flexibiliteit bij het beheren van de agenda, met enkele muisklikken
o praktijkschema vlot aan te passen aan elke situatie. Voor een korte of langere periode, of
permanent.
Eenmalig of blijvend bijkomende afspraakmomenten creëren of verwijderen zonder verlies van
afspraken.
o

Afspraken opzoeken, verplaatsen, verwijderen, kopiëren, afdrukken of repetitief laten
herhalen.



Elke actie in de agenda wordt bevestigd per email of per SMS
o bevestiging van het maken, verwijderen of verplaatsen van een afspraak per email naar de patiënt
o herinnering aan afspraken per email of per SMS naar de patiënt
o automatische notificatie per SMS van de wijzigingen in de agenda naar de arts
o doorzenden van huisbezoeken per SMS naar de arts (door secretaresse)



Volledig op maat van uw praktijk
o afspraakbeperkingen voor patiënt en vertegenwoordiger (tijdsbeperkingen voor maken en
verwijderen van afspraak, sequentiebeperkingen)
o automatische tijdsallocatie per gekozen onderzoek, automatisch controle wanneer onderzoek nog
kan ingepland worden in de agenda (komende dagen, weken of maand)
o automatisch sequentieel vrijmaken van extra consultatiemomenten wanneer alles volzet is
o …



Dynamische tijdsallocatie per consultatietype
bij het kiezen van een consultatietype, wordt automatisch gecontroleerd wanneer dit nog kan gepland
worden. Bij het plannen ervan wordt automatisch de juiste tijdsduur voorbehouden.



Kleurcodes per consultatietype
elk consultatietype kan een eigen kleur toegewezen krijgen in de agenda



Dubbele boekingen zijn uitgesloten.



Volledig web-based, overal raadpleegbaar
het volledige agendasysteem loopt over het internet en wordt geraadpleegd via een browser, op elke
computer of mobiele telefoon waar ook ter wereld. Er is geen software installatie nodig.



Simultane toegang mogelijk op diverse locaties



toegang door artsen, praktijkcollega’s, externe beheerder (telesecretariaat-secretaresse), patiënten,
vertegenwoordigers … thuis, op de praktijk, op kantoor via internet, onderweg per telefoon, SMS of via een
smartphone



Steeds up-to-date, voor elke partij die toegang heeft tot het systeem

Meer dan een afsprakenagenda


Complete planningstool, meer dan enkel het bijhouden van afspraken!!
Afspraken, huisbezoeken, vrije raadplegingen, privé afspraken, notities, herinneringen, afspraken met
medisch afgevaardigden…

Exclusieve services en opties


Synchronisatie met uw medisch dossier (unieke service!) – gratis inbegrepen
Het agendasysteem kan gesynchroniseerd worden met uw EMD. Alle administratieve patiëntgegevens zijn
steeds consulteerbaar en synchroniseerbaar met uw online agenda.
Voor elke patiënt wordt een inlogcode gegenereerd waarmee initieel kan ingelogd worden.
Zo kan de patiënt onmiddellijk gebruik maken van de agenda zonder eerst een omslachtige registratie te
moeten doorlopen.
Motiveer zo meer patiënten zelf hun afspraak online te maken!
Er worden geen extra kosten aangerekend per gemaakte afspraak door patiënten zelf!



Afspraken per SMS – gratis inbegrepen
Patiënten boeken een afspraak door het sturen van een SMS naar een speciaal verkort nummer. Ze krijgen
enkele keuzemogelijkheden in tekstvorm per SMS.



Persoonlijke website, domeinnaam, mailadressen – gratis inbegrepen!
U krijgt een eigen persoonlijke website en domeinnaam indien u dit wenst.
Gratis inbegrepen. Deze website kan u volledig zelf kan beheren.
Geen overzichtslijsten met artsen uit de regio dus!



Synchronisatie met uw Microsoft Outlook agenda



Synchronisatie met een smartphone (iphone, android of Windows Phone)



Raadpleeg uw agenda mobiel
o via elke smartphone of tablet met een mobiele dataverbinding en browser
o via mijnonlineagenda pocket, speciaal ontworpen voor Windows Mobile



Support en opleiding inbegrepen

Veiligheid


Backups overbodig
bij een computercrash gaan nooit gegevens verloren, alle gegevens worden door ons gedupliceerd op
meerdere servers, U ontvangt regelmatig een automatisch mail met hierin alle afspraken, huisbezoeken …



Er is via de agenda geen toegang mogelijk tot uw eigen computerinfrastructuur binnen uw praktijk!



Patiënt kan enkel afspraken beheren en bekijken van zichzelf, afgeschermd met een persoonlijke
gebruikersnaam en wachtwoord.

KOSTPRIJS MIJNONLINEAGENDA: Activatiekost: 84,7 euro
30,98 €/agenda/maand (*)

(incl. eigen website, domeinnaam, mailadressen + afspraken per SMS + Outlook sync. + 1-weg sync smartphone)

Opties:
Mijnonlineagenda limited agenda (2 dagen of minder): 12,39 €/agenda/maand (**)
Mijnonlineagenda SMS: SMS notificatie afspraakvertraging + HB verwittiging: 3,71 €/maand/agenda
Mijnonlineagenda Pocket / 2-weg sync smartphone: 6,20 €/maand/pocket pc
(*) volumekortingen vanaf 4 gebruikers. SMS inbegrepen vanaf 3 gebruikers.
(**) vanaf 2 gebruikers
Er worden GEEN extra kosten aangerekend per gemaakte afspraak door patiënten zelf!
Prijzen inclusief BTW

Meer informatie nodig? www.mijnonlineagenda.be of contacteer ons!
Deze agenda in combinatie met een telesecretariaat? Contacteer:

