Mer tid för vården
IT som hjälper er att bli bättre

TechTrade kan IT och vården
Många företag kan IT, men få kan IT och vården. Det
krävs en speciell kompetens, en trygg inblick i vårdens
värld, en djup förståelse av vad verksamheten behöver
och vilka krav som ställs på vårdgivaren och därmed
IT-miljön. Vi kan systemen som samverkar och vet
hur man bäst får dem att fungera med den dagliga
verksamheten.

TechTrade frigör mer tid för vårdverksamhet
Genom att vi ansvarar för allt kring journalsystem,
skrivare, vårdapplikationer, servrar, klienter, IT-drift och
utveckling i vår stabila lösning, Er IT-avdelning™, så kan
ni koncentrera er på er huvuduppgift – era patienter.
Ni får en IT-miljö som alltid fungerar till ett fast
månadspris – och en IT-chef för utveckling av vården
på köpet.

Digitalisering av vården
Vården digitaliseras i rask takt. Givetvis kan du tryggt
luta dig mot oss när det gäller att ha rätt lösningar för
att klara t ex TakeCare, CGM J4, Cardio och Spiro. Det
gäller att säkra driften så att verksamheten aldrig blir
stillastående. Våra duktiga och trevliga tekniker ser till
att det fungerar och är snabbt på plats när det behövs.

En person som tar ansvar för er verksamhet
Som kund hos TechTrade får ni en egen kontaktperson
som tar hand om era teknik- och utvecklingsärenden,
men vi gör också så mycket mer. Vi arbetar aktivt med
att ta ansvar för er IT-miljö så att ni slipper att fundera
på licenser, prestanda eller nya lösningar. Vi hjälper er
att digitalisera er vårdmiljö och ser till att kostnaderna
inte skenar. Det ingår i vår lösning Er IT-avdelning™.

Er IT-avdelning™
– en komplett IT-lösning
Er IT-avdelning™ är vårt samlingsnamn på vårt totala
erbjudande där vi tar ett helhetsansvar för er IT.
■

Er IT-drift™ är vår server- och nätverkstjänst som
ger en trygg infrastruktur för all er IT. Vi lägger
upp användare, skrivare, epost och hemsida. Vi
uppgraderar mjukvaror och arbetar proaktivt för
att minska störningar i ert dagliga arbete. Allt sker
i en servermiljö där allt speglas dubbelt så att
data alltid finns snabbt tillgängligt om något skulle
hända. Routers, switchar och brandväggar ingår
givetvis för att ge säkerhet. Övervakning, larm och
säkerhetskopieringar sker i flera steg och lagring sker
på flera olika platser.

■

Er IT-hjälp™ är vår supportorganisation som finns
där för att minimera era problem. Det sker via vårt
kundcenter, per telefon eller på plats hos er – allt
ingår, inget kostar något extra.

■

Er IT-arbetsplats™ är den konkreta arbetsstationen:
Dator, skrivare och eTjänstekort. Vi installerar ny
utrustning, avvecklar gammal, raderar data och
hanterar allt med ett bra miljötänk. Denna tjänst
är som ett kretslopp där utrustningen byts ut med
jämna tidsintervaller och vi återanvänder det som går
för att spara på miljön.

Tilläggstjänster
■

Telefoni - komplett telefonväxellösning med
fast telefon, softphone och mobil telefon med full
integreration till TeleQ.

■

Video - för patient- och vårdmöten på distans.

■

Dokumenthantering - säker och effektiv lösning för
utskrift, skanning, kopiering och fakturahantering.

Kort om TechTrade
Vi är ett IT-företag specialiserat på att leverera stabila
och funktionella IT-lösningar, speciellt inom vården. Med
extern IT-drift kan flertalet vårdföretag spara pengar
och öka driftsäkerheten. En av våra styrkor är att vi
erbjuder IT-tjänster med tydligt pris och innehåll – Er
IT-avdelning™ och dess tre delar: Er IT-drift™, Er IT-hjälp™
och Er IT-arbetsplats™. Vi hjälper er att ligga steget före
genom att tänka ett steg längre.
TechTrade grundades 1993 och vår långa erfarenhet gör
att vi kan hjälpa våra kunder att nå en högre lönsamhet
och konkurrenskraft. Vi har sedan flera år belönats med
högsta kreditvärdighet enligt UC.

Våra kunder
1-10-100+ är det koncept som beskriver vår typiska
målgrupp. Våra kunder har ofta en till tio servrar och
tio till hundratalet datorer. Vi vänder oss till mindre och
medelstora företag med lokal förankring. Merparten
av våra kunder befinner sig inom hälso- och sjukvård,
resterande återfinns i övriga branscher. Har du frågor
eller vill veta mer om hur TechTrade hjälper er få mer tid
för er kärnverksamhet?
Hör av dig, vi berättar gärna mer

0771-300 300

TechTrade International AB
Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna
Tel 0771-300 300, Epost info@tti.se
www.tti.se

