Admicare Veterin
Functionaliteiten en systeemeisen

www.veterin.nl

Onderstaande lijst biedt u een vrij uitgebreid overzicht van de functionaliteiten van Veterin
software voor de gezelschapsdierenpraktijk. Wekt deze lijst u interesse, maak dan een afspraak
voor een gratis demonstratie van het pakket; dan kunt u Veterin in de praktijk aan het werk
zien. U vindt onderaan deze flyer de contactgegevens, plus informatie over systeemeisen en een
overstap vanuit andere software.
Patiëntenkaart
•
Geïntegreerde patiëntenkaart met behandelingen, vermelding van tijden en bedragen optioneel, losse tekst vrij te bewerken
•
Verschillende gegevens overzichtelijk
gescheiden
•
Gestandaardiseerde klinische invoer:
bloeduitslagen, onderzoeksgegevens,
gewichten, problemen, (diff.) diagnosen;
gegevens bruikbaar voor nazoeken en
voor grafieken
•
Toetsen van normaalwaarden en differentiaal-diagnostische suggesties
•
Tegelijkertijd bewerken van een patiëntenkaart op meerdere werkstations
•
Afdrukken en emailen van patiëntenkaart
•
Toevoegen (röntgen)foto’s aan patiëntenkaart, emailen van foto’s direct vanuit de
patiëntenkaart
•
Toevoegen ieder willekeurig bestandstype
aan de patiëntenkaart, inclusief filmpjes of
bestanden specifiek voor software behorend bij veterinaire randapparatuur (bijv.
ECG)
•
Meerdere patiëntenkaarten tegelijk open
op een werkstation
Zoeken, selecteren en afdrukken
•
Zoeken en selecteren op vele criteria zoals
behandeldatum, productgebruik, trefwoorden patiëntenkaart
•
Meerdere selectiecriteria (bijv. ‘enting volgende maand’, ‘diersoort is kat’ etc.) zijn
als groep te benoemen, op te slaan, op te
roepen en voor mailings te gebruiken
•
Aanmelden van patiënten aan één of alle
werkstations, direct zichtbaar en oproepbaar op andere werkstations
•
Automatisch selecteren klanten via ISDN
(ISDN-verbinding en modem vereist)
•
Persoonlijke klant-/patiëntlijsten aanmaken

•
•

Snelle navigatie door selectie en verleden
(eerder geselecteerde patiënten)
Dieren en klanten zijn op lijsten te zetten met een specifieke kleurcode die op
het hoofdscherm direct duidelijk is (bijv.
snuitbandje nodig of probleemdebiteur)

Behandeling en dosering
Automatische doseringsberekening met
•
interactieve afronding voor tabletten en
automatische etikettekst
Automatische specifieke non-lineaire do•
seringen zoals bijv. domitor (en ketamine
voor alle bekende gezelschapsdiersoorten)
en delvosteron
Protocollen waarbij meerdere behandelin•
gen met één commando worden ingegeven, bijvoorbeeld: operatie, antibiotica en
pijnstillers injectie/tablet inclusief etikettering
Doseringsberekening van zelf gemaakte
•
suspensies
Geautomatiseerd herinneringssysteem
•
voor ieder product instelbaar
Gebruik barcodelezer
•
Voorraadbeheer
•
Synchronisatie prijzen met meest gang•
bare leverancier Nederland
Rantsoenberekening op basis van eigen•
schappen dier en voer
Agenda
Grafische agenda met afspraak-overlap
•
waarschuwing, in te plannen tijd indicatie, verslepen of kopiëren/plakken van
afspraken
Alarmfunctie
•
Meerdaagse en standaardgebeurtenissen
•
Bestand met externe adressen
•

Mailings en tekstbewerking
Via Selecties (e-)mailinggroepen aanma•
ken
Mailings via email (nieuwsbrief), kan
•
gebruik maken van html-bestand voor
html-mail met foto’s etc.
Geformatteerde teksten met gebruik van
•
merge-velden voor koppeling met patiëntgegevens
Gepersonaliseerde layouts met millimeter
•
nauwkeurige positiebepaling en gebruik
van plaatjes (bijv. logo / handtekening)
voor bijvoorbeeld facturen en etiketten
WYSIWYG layout editor
•
Afdrukken mailings op etiketvellen waar•
bij kan worden aangegeven welk etiket op
het vel moet worden begonnen
Overzichten
Dagoverzicht omzet en kas
•
Periode overzicht omzet (aantal / soort
•
periode naar keuze)
Overzicht entverleden per dier
•
Omzettrendgrafiek genormaliseerd voor
•
seizoensinvloeden
Omzet taartgrafiek met onderverdeling
•
producttype, maand van het jaar, dag van
de week, tijd van de dag etc.
Overzichten productgebruik
•
Verzameltabel gebruikte waarden voor
•
diverse velden (bijv. dieren-ras) en de
mogelijkheid inconsequente invoer door
middel van globaal vervangen in een keer
recht te zetten
Overzicht vermiste, gevonden, gezochte
•
en aangeboden dieren
Koppelingen
Export naar Exact versie 5,6 en Globe 2003
•
Export naar Famed medisch incassobu•
reau
Import catalogusgegevens AUV en Aescu•
laap direct vanuit Veterin
Import actuele klinische gegevens zoals
•
doseringen
Koppeling met Fidin website voor reperto•
riumgegevens product
Koppeling met Idexx Vettest, QBC, Sna•
preader en Vetlyte
Import bankmutaties ABN/AMRO en
•
koppeling aan openstaande facturen indien klant factuurnummer heeft vermeld

Financieel
•
Kasoptellingen en kassacontrole
•
Facturerings- en herinneringssysteem
Hulpprogramma
•
Automatische (timergestuurde) gecomprimeerde backups
•
Updates via internet
Systeemeisen
Veterin voor Windows is gemaakt en uitgetest
voor Windows XP en Windows Vista. Alle
werkstations dienen Windows XP (of hoger) als
besturingssysteem te hebben.
Overstappen
Overstappen vanuit andere veterinaire software
is altijd mogelijk. Er zijn echter kosten aan verbonden. Hoe hoog die kosten zijn hangt o.a. af
van de software die in gebruik is.
Mocht uw oude systeem gebruik maken van
‘mumps’ dan zijn er ook nog kosten van uw
huidige softwareleverancier aan verbonden om
de gegevens om te zetten naar een formaat dat
verteerbaar is voor moderne gangbare systemen, maar in principe is het exporteren naar
een gangbaar formaat een stuk gemakkelijker
dan het inpassen van willekeurige gegevens in
een bestaand systeem.
Contact
Wilt u meer weten? Neem dan eens een kijkje
op www.veterin.nl.
U kunt contact opnemen met Admicare via
email of telefoon:
info@veterin.nl
email:		
telefoon:
06 - 55740640
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