Indhold i nyhedsbrevet
Fremtid, tryghed og kvalitet.
Web-Shop på vej.
Webinar om konsultations-skabeloner.

Fremtid, tryghed og kvalitet.
Vi er blevet opmærksomme på at CGM med XMO fører "skræmmekampagne" overfor GANGLIONklinikkerne på samme måde, som firmaet gjorde overfor klinikker med Win-PLC da A-Data blev
købt.

Fakta:
I er som GANGLION-brugere kommet ind i Danmarks markant største fællesskab af klinikker, dem
der anvender EG Clinea, Win-PLC og GANGLION. Systemerne ejes af EG HealthCare og ca
halvdelen af alle landets klinikker, PLO såvel som FAPS bruger i dag en EG HealthCare løsning!
Et sådant volumen giver mange ressourcer til udvikling, kvalitetssikring og til at tilbyde gunstige
aftaler og priser til jer. Konceptet i EG HealthCare er: at optimere arbejdsgange og kvalitet i
klinikkerne ved at lade systemerne deles om de bedste moduler (løsninger). Det hele i en stadig
rejse mod det fælles journalsystem OneCare (som er planen) og med ensidigt fokus på danske
forhold!
En vigtig pointe er, at udviklingsrejsen imod forbedrede moduler, fælles løsninger og synergier
mellem vores mange IT løsninger til sundhedssektoren, vil være gratis for jer som kunde. Det er en
naturlig del af at være kunde hos EG HeakthCare.

Når det så er sagt, så er vi fuldt ud bevidste omkring markedet og vores konkurrenter, som naturligt
nok vil benytte muligheden for at kontakte jer. Vi kan naturligvis ikke forhindre nogen i at indhente
tilbud fra en konkurrent, men lært af erfaring fra tidligere opkøb, så har det sjældent vist sig at gavne
at skifte til en anden leverandør efter opkøb ind i EG.
Skulle I være "inspireret" af tilbud fra en konkurrent, så kan vi kun opfordre til at tage fat i os, inden I
beslutter jer for noget. Vi kan hurtigt vurdere om et skifte også er så attraktivt, som det ser ud på
papir. Er I, i tvivl om noget som helst eller føler behov for at få mere tryghed, så står vi altid klar til at
give jer den fornødne ro i maven.
Hos EG HealtCare går vi ikke efter de hurtige sejre, men efter at vinde løbet på den lange bane. Vi
er både den foretrukne leverandør i dag og vi vil også være den førende og foretrukne leverandør til
den primære sundhedssektor i fremtiden.

Web-Shop på vej

Som en ny funktionalitet GANGLION-klinikkerne får adgang til fra den store fælles HealtCare
platform, så arbejder vi på at give klinikkerne adgang til EG´s web-shop portal. Det vil lette
klinikkernes adgang til billige kvalitetsvarer.

Webinar om konsultations-skabeloner
Kvalitetssikring af data og forløb er et af tidens modeord, i GANGLION har vi gjort noget ganske
konkret gennem udviklingen af konsultationsskabeloner! Læs om konsultationsskabeloner i
HJÆLPER. Direkte link.

11. november kl 14:30 holdes webinar om konsultationsskabeloner.
Indlogning
Webinar tilgås via browser på linket: https://meet.google.com/wny-rpwx-stc
Under Hjælp i GANGLION er der direkte link.

Der deltager som regel mange brugere, og når man ikke har spørgsmål/kommentarer bedes
mikrofon være slukket.
Spørgsmål stilles med fordel via webinarets chatfunktion.
Der åbnes 15-20 minutter før mødets start for adgang til det virtuelle rum.

med venlig hilsen
Aver & Lauritzen - en del af EG.

