Telefonie-integratie
Veilig en efficiënt bellen met patiënten

De Telefonie-integratie van PharmaPartners is de oplossing om uw
telefoonverkeer makkelijk en snel te laten verlopen! De opzet is eenvoudig,
maar levert verrassend veel tijdwinst op. Samengevat vindt er een herkenning
plaats tussen uw telefooncentrale en Medicom-systeem. Zo ziet u de gegevens van
de inkomende beller in uw scherm en kunt u vanuit daar direct naar de agenda of het
dossier van de patiënt gaan. Andersom kunt u rechtstreeks vanuit het dossier van de
patiënt rechtstreeks bellen.
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Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!
PharmaPartners
Wilhelminakanaal Zuid 110A
4903 RA Oosterhout
088 - 688 88 88
huisartsenzorg@pharmapartners.nl
www.pharmapartners.nl

