EGEO MEDICONTACT

EGEO MEDICONTACT IS EEN UITGEBREIDE PRAKTIJKPLANNER DIE
ZOWEL VOOR DE PATIËNT, DE HUISARTS ALS DE SPECIALIST HET
LEVEN HEEL WAT EENVOUDIGER MAAKT. WERKT U ALLEEN OF IN
EEN GROEPSPRAKTIJK: ER ZIJN TALLOZE VOORDELEN OMDAT EGEO
MEDICONTACT GEBRUIK MAAKT VAN DE NIEUWSTE TRENDS OP HET
GEBIED VAN GEBRUIKSGEMAK, VEILIGHEID EN SAMENWERKING.

1

PLANNING
ZOALS HET HOORT

• Overzichtelijke online agenda
• Bepaal zelf welke periodes beschikbaar zijn voor reservatie
• Gedeelde toegang met collega’s en secretariaat
• Steeds up-to-date
• Centraal bewaarde data
• Verschillende types van consultatie
• Elke consultatie kan zijn eigen parameters hebben
(bv. automatisch 15 minuten pauze na spirometrie)

2 COMFORT
VOOR DE PATIËNT
• Per patiënt is er een uitgebreide sociale kaart
• De patiënt kan autonoom een afspraak maken
• Elke patiënt heeft zijn eigen persoonlijke zone
• Handig overzicht van de komende afspraken
• Steeds bevestiging via mail
• Duidelijk overzicht van de beschikbare tijdzones

WWW.EGEO.BE

3

FLEXIBEL
EN VEILIG

• Raadpleeg uw agenda vanop eender welke locatie
• Encryptie van gegevens tijdens en na het doorsturen
• Opslag in een beveiligde cloud-omgeving

WAAROM
MET EGEO
WERKEN?
EGEO is een Belgische firma opgericht door en voor zorgverstrekkers. Doordat wij bij EGEO met onze beide voeten in de realiteit
van de medische wereld staan weten we ook wat de echte noden
zijn van uw professionele omgeving.
Bij het uitwerken van onze producten zijn wij steeds zelf de eerste
gebruiker. Bij ons kan u gerust zijn, wij weten immers wat u nodig heeft.
Wil u meer weten over EGEO, neem dan eens een kijkje op onze
website of kom eens langs bij ons op kantoor. Of nog beter, kom
eens langs in onze groepspraktijk en beleef onze oplossingen
meteen in de “praktijk”.

EGEO bvba
Kapelsesteenweg 201, B-2180 Ekeren
03 369 94 67 | info@egeo.be | www.egeo.be
BTW: BE0537191443 | RPR Antwerpen - Afdeling Antwerpen

4

VLOTTE
SAMENWERKING

• Mogelijkheid tot digitaal doorverwijzen
naar de collega’s binnen de praktijk
• Mogelijkheid tot doorverwijzen naar
collega’s buiten de praktijk (specialisten)
• Vlotte samenwerking tussen eerste-,
tweede- en derdelijnshulpverleners
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Nu kan u intekenen op het
3 + 3 pack: u betaalt drie
maanden en u krijgt er
drie maanden GRATIS
bovenop. Indien u daarna
niet tevreden bent dan stopt
het contract zonder enige
verdere aankoopverplichting.
Transparant en helder, én het
geeft u een half jaar de tijd om
uw mening te kunnen vormen
over EGEO MediContact.

