Als huisarts hebt u al weinig
tijd voor uw patiënten.
Het laatste waar u op zit
te wachten is tijdrovende
systeembeheerklussen, of
situaties waarin niet duidelijk is
bij wie u terecht kunt met een
probleem. Met MicroHIS X as a
Service krijgt u alle voordelen van
MicroHIS X in combinatie met het
gemak van één aanspreekpunt.

Eén aanspreekpunt
met MicroHIS X as
a Service
Compleet
In de basis begint het natuurlijk met een gedegen HIS. MicroHIS X biedt een compleet
pakket aan HIS-functionaliteit, en is bovendien binnen een dagdeel te leren en snel
in het dagelijkse gebruik. Het is een modern HIS, dat beschikbaar is voor alle mobiele
devices en een solide basis vormt voor geïntegreerde, innovatieve vormen van zorg.

Eén aanspreekpunt
MicroHIS X as a Service kunt u afnemen met een gerust gevoel. De gegevens staan
veilig in een DXC Technology-datacenter dat voldoet aan de hoogste eisen en
normen. Uw back-ups zijn geregeld, uw updates komen automatisch beschikbaar.
Daarmee bent u in een keer van beheers- en onderhoudsvraagstukken af.
Met MicroHIS X as a Service krijgt u bovendien één aanspreekpunt. Ons Service Centre
wordt door huisartsen en assistenten gewaardeerd om zijn vakkundigheid, snelheid en
kwaliteit van dienstverlening. MicroHIS X as a Service is dus niet zomaar een providerdienst, maar een provider-dienst die u optimale ontzorging op ICT-vlak biedt.

Gebruiksgemak
• 24x7 mobiel verder waar u gebleven was: met één keer inloggen in Windows kunt u
de sessie overal in en buiten de praktijk overnemen.
• MicroHIS X is bereikbaar met verschillende devices: zodra u over een
internetverbinding beschikt, kunt u aan de slag.
• Eenvoudig en snel samenwerken en waarnemen in één cluster, bijvoorbeeld in een
Hagro.
• Snel beschikken over nieuwe versies en patches van uw praktijksoftware en de
mogelijkheid hebben om extra services te laten uitvoeren, zoals extracties.
• Met het flexibele gebruiksmodel schakelt u snel bij wijzigingen in praktijkgrootte of
wanneer u extra MicroHIS X-modules wilt.
Gun uzelf het gemak van de dagelijkse voordelen van MicroHIS X as a Service, en gun
uw patiënten zoveel mogelijk tijd en aandacht van u.
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