Connected Healthcare

Klantenportaal,
de ondersteuning voor uw veehouders !
Als dierenarts bent u dagelijks bezig om uw veehouders op verschillende
manieren te ondersteunen. Naast de medische zorgverlening adviseert
u over diergezondheid en dierwelzijn. Hierbij moet u voldoen aan veel
wettelijke verplichtingen. Zo moet u na elk bezoek een bezoekverslag
achterlaten met daarbij de logboeken van de geleverde medicatie, dient
er een bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan aanwezig te zijn
op de locaties enz. Voor beide partijen betekent dat steeds meer en meer
administratie. Dankzij het klantenportaal kan deze administratie tot een
minimum beperkt worden.
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Compleet geïntegreerd met Viva 2.0
Overzichtelijk en efficiënt delen van
de administratie (documentenstroom)
tussen de veehouder en de praktijk
Bepaal zelf welke documenten er
zichtbaar zijn voor de veehouder
Downloaden van gegevens als PDF of
printen van documenten
Toegang voor anderen (bijv. erfbetreders) tot een klantenportaal
Portaal kan gemakkelijk afgestemd
worden op de huisstijl van de
dierenartsenpraktijk
Teksten op het portaal zijn door de
praktijk zelf aan te passen vanuit
Viva 2.0
Klantenbinding met uw veehouders
aan uw praktijk

Beginscherm - Klantenportaal

Documenten - Klantenportaal

Beheer van documenten
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Het portaal is een dienst die u kunt
leveren aan uw veehouders om de
gezamenlijke administratie tussen
beide partijen overzichtelijk aan te
bieden.
Snel en makkelijk uw veehouder
vanuit Viva 2.0 een inlogcode toesturen. Als de veehouder inlogt, krijgt
hij direct toegang tot alle documenten
die voor hem zijn gepubliceerd.
Documenten gemaakt vanuit Viva
2.0 (visitebrieven, BBP, BGP) worden
automatisch gepubliceerd. Overige
documenten zoals bijv. de diverse
laboratorium uitslagen, contracten,
nieuwsbrieven kunt u gemakkelijk
aan uw veehouder of aan zijn locaties
koppelen.
De veehouder kan zijn financiële
gegevens en logboeken inzien. Alles is
te filteren op datum en eventueel op
verschillende bedrijfslocaties. Daarna
kunnen de gegevens gedownload (pdf)
of geprint worden.
Eventuele “erfbetreders” eenvoudig
toegang verlenen tot de portal van 1
of meerdere veehouders.

Financiën - Klantenportaal

Logboek - Klantenportaal
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Dankzij het geïntegreerd klantenportaal speelt uw dierenartsenpraktijk een centrale rol in het
management en de documentenstroom van het veehouderbedrijf.

