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Introducere
De ce există clinici stomatologice separate în cadrul unităților de asistență medicală în
loc să integreze acest domeniu de practică într-o abordare universală? Acest lucru se
datorează faptului că în medicină, la fel ca și în software, merită să se specializeze și
să dezvolte o zonă țintă pentru a îmbunătăți eficiența. Aceasta este exact abordarea
folosită de echipa noastră la crearea EasyPlan. Împreună cu specialiști în acest
domeniu, vizam arii specifice de creștere, adaptate nevoilor clinicii dentare, care a
devenit partenerul nostru în îmbunătățire și dezvoltare.
În acest document, vom demonstra cum partenerul în cauză, Dentus, a avut probleme
cu utilizarea unui software care nu a fost adaptat nevoilor lor și cum a lucrat EasyPlan
pentru a optimiza și extinde practica lor stomatologica.
Contextul cazului
Este important de menționat că Dentus lucra în acest domeniu de mult timp, la
momentul în care ne-au contactat pentru o soluție specifică pentru site-ul lor. Ei își
gestionau programarile clienților printr-o serie de servicii YClients, AmoCRM, Google
Calendar. De asemenea, foloseau Google Drive, Dropbox, SetMore și, bineînțeles,
popularul Microsoft Excel, pentru diverse nevoi din clinica lor. Prin urmare, nu este
greu de imaginat că ținerea evidenței programărilor, informațiilor despre pacienți și a
altor înregistrări funcționale ale clinicii devenise din ce în ce mai dificilă. Cea mai mare
provocare a fost să se asigure că toată lumea din clinică știa ce se întâmplă și avea
acces sincronizat la toate datele. A fost gestionabil până în momentul în care au
început să se acumuleze literalmente documente, din facturi, profile de pacienți și fișe
medicale. Angajații petreceau mai mult timp completând documente decât tratând de
fapt pacienții. Adăugați la aceasta faptul că aproape nu erau salvate istoricele vizitelor
pacienților, și imaginea devine și mai puțin atractivă, iar pacienții au simțit-o și ei.
Dentus a decis să apeleze la EasyPlan pentru o soluție.
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Cum a schimbat EasyPlan lucrul clinicii Dentus
Când Dentus avea nevoie de o soluție, știam deja despre multe dintre problemele din
fluxul de lucru al cabinetului stomatologic și lucram pentru a crea soluțiile respective,
dar perspectiva Dentus asupra activitatii lor de facto ne-a făcut să înțelegem nivelul de
sincronizare necesar pentru o funcționare bună. Am acceptat această provocare și am
dezvoltat funcții care au fost adaptate mai întâi la nevoile Dentus și sunt acum
disponibile pentru toți clienții EasyPlan. In acest context, putem spune că, dacă practica
dumneavoastră stomatologica are nevoi speciale, probabil că lucrăm la o soluție chiar
acum.

Ce anume am construit?
Am abordat activitatea clinicii per ansamblu: marketing, programări, tratament, facturi,
comandă de consumabile, informarea clienților și continuarea lucrului cu aceștia. Am
adăugat ceea ce lipsea: fișele pacienților. Apoi am integrat toate canalele prin care
clinica poate primi clienți, am creat un sistem CRM intern, cu ajutorul căruia clinica
monitorizează toate interacțiunile într-un singur loc, indiferent dacă acestea provin de
la un messenger, facebook, apeluri telefonice, vizite personale.
După ce am centralizat toate datele despre clienții potențiali într-un singur loc, ne-am
concentrat pe urmărirea și gestionarea corectă a înregistrărilor lor. Întrucât clinica
întâmpina dificultăți în urmărirea corectă a clienților, am adăugat o funcție pentru a
eticheta toți clienții și a le trimite automat prin SMS, permițându-le să primească
notificări în orice stadiu al tratamentului.
O altă problemă a fost că era dificil pentru manageri să urmărească cine și ce făcea în
echipa lor. Software-ul pe care îl foloseau era doar pentru un utilizator (din cauza
costului ridicat) și era greu de știut cine făcea anumite lucruri (sau nu). Prin urmare, am
adaptat software-ul astfel încât managerul să poată atribui diferite roluri în EasyPlan și
să restricționeze sau să acorde diferite niveluri de acces.
De asemenea, am ajutat ca Dentus să scape de suporturile de hartie pentru majoritatea
proceselor, și să sincronizeze lucrul echipelor. Folosind EasyPlan, ei au digitizat și
optimizat programările, facturile, planurile de tratament, dosarele medicale și telefonia
IP integrată și mesajele text SMS. De asemenea, managerul a început să primească zilnic
date financiare și statistici ale serviciilor prestate. Toate informațiile erau deja
depozitate în siguranță în conformitate cu toate standardele aplicabile.
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Acest sentiment atunci când decizi să lucrezi cu software special
„Suntem încântați că EasyPlan este principalul nostru furnizor de software. Am văzut cât
de mult efort au depus pentru ca software-ul să fie cât mai adaptabil nevoilor noastre,
avem mai multe birouri și un număr mare de clienți, iar EasyPan a jucat un rol
important în dezvoltarea afacerii noastre. Îi recomandăm cu căldură. "
- Sachin Sachdev, proprietarul Dentus

„EasyPlan oferă o soluție completă pentru clinicile dentare. În lucrul meu ca stomatolog,
observ că pacienții sunt încântați să vadă un plan foarte detaliat creat în câteva
secunde cu EasyPlan. Sunt mereu informată în prealabil cu privire la programările mele
prin mesaj text. Pot obține cu ușurință un istoric de tratament și acest lucru mă ajută să
colaborez mai bine cu echipa mea și cu alți medici. esenţial."
- Natalia Groza, stomatolog la Dentus
-Cu aproape 40 de angajați Dentus, estimăm că EasyPlan a crescut productivitatea și
conversiile cu 35% față de perioada anterioară.
Conform analizei, odată cu trecerea la EasyPlan, partenerii noștri economisesc 90% față
de suma achitata înainte, pentru toate serviciile pe care le foloseau.
Dacă vă recunoașteți cabinetul stomatologic în istoria Dentus sau dacă aveți orice altă
problemă cu conducerea clinicii dvs., nu ezitați să ne contactați! EasyPan este gata să
răspundă nevoilor companiei dumneavoastră și să creeze o soluție personalizată pentru
lucrul dvs.

de Octavian Valcov
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