Spara tid och skapa
ett bättre flöde med
Incheckningsterminal
för TakeCare
CGM Welcome

Incheckningsterminaler underlättar för både personal och
patienter genom att patienten snabbare och enklare kan
checka in sig vid sitt besök utan att behöva gå till kassan.

VARFÖR INCHECKNINGSTERMINAL
Patienter som inte ska betala för sitt
patientbesök kan enkelt registrera sin
ankomst på terminalen vilket sparar

EN SNABBARE VÄG FÖR
•

Patienter med frikort

•

Barn och ungdom under 18 år

•

Patienter över 85 år

tid för vårdpersonal.

FÄRDIG ATT ANVÄNDA

Incheckningsterminalen är

När du beställer TechTrades

självinstruerande och lätt att använda.
Ankomstregistreringen kräver endast
personnummer. När incheckningen
är klar visas information om
besöket på skärmen för patienten
samtidigt som det markeras i
vårdinformationssystemet på den
mottagning som patienten ska besöka.

incheckningstjänst ingår:
•

Licens CGM Welcome

•

Drift av SLL

•

Skärm

•

Stativ

•

Installation

•

Support

Beställning
sales@tti.se
eller via www.tti.se

FRAMTIDA FUNKTIONER

OM CGM WELCOME

•

Integration med befintliga

CompuGroup Medical (CGM) har byggt

patientappar

CGM Welcome som är mjukvaran i

•

Översättning till flera språk

den självregistreringsterminal som

•

Kontroll av kontaktuppgifter,

används av både Stockholms läns

OM TECHTRADE I KORTHET

såsom telefonnummer samt

landsting och privata vårdgivare. CGM

Sedan 1993 stödjer TechTrade

möjlighet till redigering

Welcome finns idag med koppling till

ANPASSNING

vårdinformationsystemet TakeCare.

Det finns möjlighet att profilera

KONTAKT

terminalen med just din logotyp.

TechTrade International är en exklusiv
återförsäljare av CGM Welcome och
levererar tjänsten i samarbete med
SLL IT och CGM.

företag inom vården genom
att ta ett helhetsansvar
för deras IT och agera som
en IT-chef för utveckling
av verksamheter. Vi har
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-

Ta gärna kontakt med oss om du har
frågor eller vill veta mer.
sales@tti.se, 0771-300 300

miljön. Vi kan systemen som
samverkar och vet hur man
bäst får dem att fungera med
den dagliga verksamheten. Vi
drivs av att frigöra mer tid för
vården.

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

