Connected Healthcare

Bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan
Met de nieuwe Viva 3 Online kunt u binnen uw praktijkmanagementsysteem een BGP (bedrijfsgezondheidsplan) en/of een BBP
(bedrijfsbehandelplan) aanmaken voor uw veehouders.
Voordat u kunt werken met het BBP moet u voor elk rundvee logboek
programma een standaard template aanmaken waar u bvb. ziektebeelden
en medicijnen actief en/of inactief kunt toevoegen. Zodra u de verschillende
templates heeft gemaakt, kunt u per bedrijfslocatie een behandelplan
opmaken.

Voordelen
. Gebruik van eigen interne CMM (medicijn/behandelingenlijst) uit uw PMS
systeem.
. Data staan opgeslagen in eigen PMS systeem en zijn eigendom van de praktijk.
. De opbouw van het BGP en BBP is gestandaardiseerd voor de hele praktijk.
. Automatische waarschuwing op visitebrief zodra er medicijnen worden
voorgeschreven die niet op het behandelplan staan.
. Koppeling met balie afgifte: de assistent krijgt een waarschuwing als er door de
boer medicijnen gevraagd worden, die niet op het behandelplan staan.
. Het plan kan gemakkelijk worden aangepast aan een veranderde situatie.
. Makkelijk te raadplegen, te printen of door te mailen voor iedereen binnen de
praktijk, ook voor de baliemedewerkers wanneer een boer medicijnen komt
afhalen.
. De dierenarts kan tijdens zijn bezoek gemakkelijk vanuit Viva 3 Online het
huidige en alle voorgaande behandelplannen/gezondheidsplannen inkijken of
direct bij de boer een nieuw behandelplan/gezondheidsplan aanmaken.
. Enorme tijdwinst door het direct digitaal te laten ondertekenen op tablet of
notebook bij de boer. Nabellen is verleden tijd.
. Vooraf duidelijkheid omtrent de totale jaarlijkse kosten.
Het bestuur van ‘de Stichting Geborgde Dierenarts’ heeft het systeem van de
digitale ondertekening van het BGP en BBP binnen Viva 3 Online officieel goedgekeurd.
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Meer info? Contacteer ons!
Praktijk: ...........................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon: ..............................................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................................
Tel/GSM: ....................................................................................... Fax: ..........................................................................................................
E-mail: .............................................................................................@..............................................................................................................
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