Podonet voor de podologie

Podonet is een modern
softwarepakket voor de
voetgerelateerde beroepen.
Met onze gebruiksvriendelijke
software zijn we uitermate geschikt
voor zowel kleine als grote podo- en
pedicurepraktijken.

Wat kan Podonet voor uw praktijk betekenen?
geen aanschaf of licentie kosten
u werkt altijd met de nieuwste versie
geen update- of helpdesk kosten
direct declareren bij diverse zorgverzekeraars
een helpdesk die ook ’s avonds en in het weekend paraat is
programma dat standaard voorzien is van vele extra’s
alles naar eigen smaak en bedrijfsstijl aan te passen
ideaal voor kleine praktijken, maar ook voor praktijken met meerdere
behandelaars / disciplines
• u betaalt alleen voor het gebruik een geringe vergoeding
•
•
•
•
•
•
•
•

Doe meer in minder tijd
Bij ons softwarepakket bepaald u zelf wat, wanneer en op
welke manier u uw gegevens invoert. Door deze flexibele
opzet heeft u het pakket snel onder de knie, zodat u zich
gewoon op de cliënt kunt richten en uw administratieve last
tot een minimum beperkt blijft. Doe meer in minder tijd!

Flexibel en aanpasbaar naar uw eigen huisstijl
Met Podonet bent u niet gebonden aan een star
programma, maar u bepaalt zelf wat u wilt gebruiken.
U kunt allerlei correspondentie sjablonen toevoegen,
veranderen en aanpassen naar uw eigen huisstijl.

Podonet voor de podologie

Digitale agenda: Eenvoud troef!
Met onze unieke en veelzijdige agenda kunt u snel afspraken
inplannen en verplaatsen. Via mijnvoetzorg.nl kunnen uw
cliënten zelf afspraken inplannen, als u dat wenst.
Deze komen direct in uw agenda en dat scheelt een hoop
telefoontjes. Uiteraard bent en blijft u de baas over afspraken
die de cliënt zelf heeft ingepland.

Vergeten afspraak? Verleden tijd!
Niets is vervelender dan een cliënt die zijn/haar afspraak niet
nakomt. Podonet stuurt, indien u dat wenst, een aantal dagen
van te voren een herinneringsmail van de afspraak of stuurt
de avond van te voren een SMS bericht. Hierdoor reduceert u
het aantal vergeten afspraken vrijwel naar nul! Dit scheelt
irritatie en geld.

Cliëntenkaart digitaal of toch op papier?
De cliëntenkaart is eenvoudig in gebruik en u kunt deze als vervanging
gebruiken voor uw papieren dossier. Uiteraard is deze aan te passen naar uw
eigen smaak en werkwijze. Als u er eenmaal aan gewend bent, zult u zich
afvragen waarom u niet eerder deze stap heeft gemaakt.
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Dossiervorming: Alle belangrijke informatie direct inzichtelijk!
De opbouw van uw patiënten dossier is gebaseerd op het systeem wat de artsen
gebruiken. Deze is verder verfijnt met de mogelijkheid om extra notities, foto’s,
echobeelden en documenten in op te slaan.
Ook kunt u vanuit het dossier direct tal van protocollen openen en invullen.
Meetinstrumenten zoals de GPE1, GPE2 en NRS11 zijn tevens aanwezig, zodat u
de kwaliteit van uw behandeling inzichtelijk kunt maken.

Wel of niet verzekerd? Podonet geeft direct antwoord!
Via onze software kunt u direct bij de zorgverzekeraar controleren hoe uw cliënt
verzekerd is voor de door u geleverde behandeling. Podonet vult automatisch aan
welke vergoedingen van toepassing zijn voor de betreffende polis, waardoor u
meteen antwoord heeft op de vraag wat er vergoed wordt.

Digitaal declareren. Snel, simpel en heel eenvoudig!
Via Podonet kunt u bij vrijwel alle zorgverzekeraars direct de nota electronisch
indienen via VeCoZo. Het ingewikkelde traject van het aanbieden van de declaratie
batch, tot en met het afhandelen van de retourinformatie, neemt Podonet volledig
voor zijn rekening voor een zeer scherp tarief.
U selecteert bij het maken eenvoudig de dienst die u geleverd heeft. De software
berekend de eigen bijdrage, zodat u bij het maken van de factuur meteen weet
wat er vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
Door ons unieke controle systeem is de kans op dubbele en foute facturen vrijwel
uitgesloten. Mocht het onverhoopt toch een keer fout gaan, dan is het prettig te
weten dat u probleemloos kunt crediteren.
Het verzekerde bedrag wordt rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan U uitbetaald!
Ervaar het gemak van e-declareren voor een super scherpe prijs.
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Zorgmail: De digitale brievenbus naar de huisarts en andere
zorgverleners
Middels zorgmail kunt u gemakkelijk en snel een artsenrapportage
aanmaken en versturen. De berichten komen altijd aan en worden via
een speciaal beveiligde verbinding naar de betreffende
geadresseerde verstuurd. Uiteraard wordt het bericht ook bewaard in
het dossier van uw cliënt, zodat u later altijd nog kunt terugzien wat er
verstuurd is aan correspondentie.

Verminder uw administratieve druk!
Door gebruik te maken van onze unieke koppeling met
DirectPay, Famed en InfoMedics is het mogelijk om de
(rest) factuur geheel geautomatiseerd door hun af te
laten handelen.
Hierdoor kunt u zich volledig focussen op uw patiënt.

Geen opzegtermijn of kleine lettertjes
Bij Podonet heeft u geen opzegtermijn en heeft u direct een compleet pakket!
De koppeling naar een ander pakket, zoals Zorgmail,VeCoZo en diverse
boekhoudpakketten en vele scanners, zijn gewoon standaard aanwezig en u
betaald er niets extra’s voor.
Om u te overtuigen van ons kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke
softwarepakket, stellen wij u in de gelegenheid 3 maanden kosteloos ons pakket te
leren kennen. Indien u in deze periode al gebruik wilt maken van optionele
diensten, zoals SMS berichten en e-declareren, dan betaald u alleen daarvoor.
Na deze 3 maanden betaald u een klein bedrag voor het gebruik. Zie onze website
voor meer informatie en de actuele tarieven.

Geen investering nodig!
Podonet werkt op alle computers, tablets en smartphones,
ongeacht wat voor soort of merk.
Het enige wat u nodig heeft is een internetverbinding en
een browser, zoals Firefox, Safari, Opera, Egde of Internet
Explorer.
De gebruiksvriendelijkheid en service maken het verschil!
www.podonet.nl

