Mediscreen

Wachtkamer’Screens’ van Medichain

MET MEDISCREEN WACHTEN UW PATIËNTEN VÉÉL AANGENAMER!

MediScreen is hét wachtkamer informatiesysteem voor de zorgprofessional.
Hiermee informeert u uw patiënten snel over zaken die u belangrijk vindt; uw laatste praktijknieuws, speciale
spreekuren, openingstijden en informatie over personeel.
Naast informatie over uw praktijk kunt u het wachten van uw patiënten veraangenamen door het tonen van o.a.
nieuwsberichten via NU.nl, sportnieuws, gezondheidstips en het weerbericht.

THUISARTS KOPPELING

Omdat MediScreen gekoppeld is aan Thuisarts.nl kunt u de
informatieve medische berichten en video’s van het NHG met uw
patiënten delen.

WACHTTIJDENMELDER
Werkt u met meerdere artsen en wilt u de wachttijden communiceren?
Dat kan eenvoudig met de wachttijdenmelder. De tijden zijn binnen 3 seconden aan te passen via een directe link
op uw bureaublad of smartphone.

www.medichain.nl

Het programma is overzichtelijk en werkt heel prettig. Het wordt geleverd met een rijke mediabibliotheek met
voorgevormde templates, die u in een handomdraai voorziet van uw eigen huisstijl.
En... als u er niet uitkomt, kunt u altijd de helpdesk bellen.

UW VOORDELEN

MediScreen biedt narrowcasting in een totaalpakket tegen een scherpe prijs.
Door de intelligente mediaspeler en een gemakkelijk dashboard heeft u zelf alles in de hand!

EEN OVERZICHT VAN DE VELE FUNCTIES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eenvoudig zelf eigen fragmenten maken en meerdere eigen afspeellijsten samenstellen.
eigen video’s invoegen.
snel wachttijden doorgeven als het spreekuur uitloopt.
uw patiënt informeren over onderwerpen die u belangrijk vindt.
algemene medische adviezen geven (scheelt u tijd in de spreekkamer).
op een prettige manier nieuwe medewerkers voorstellen.
interessante medische informatie tonen via een RSS feed.
het weerbericht en het laatste nieuws tonen.
als extra optie: Filmpjes van Thuisarts.nl

MediScreen biedt naast gratis ‘healthcare’ templates, 5 op maat gemaakte templates
voor uw praktijk met uw eigen kleuren en logo.
De wachttijdmelder is ook een gratis optie.

GEÏNTERESSEERD?
Vraag bij ons een gratis demo
account aan, zodat u het alvast zelf
kunt uitproberen.
Wilt u al bestellen dan kan dat
eenvoudig bij ons in onze webshop of
vraag een offerte aan.

Telefoon 035-3032711
klantenservice@medichain.nl
www.mediscreen.nl
www.medichain.nl

www.medichain.nl

