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ClinicDrive – din digitale driftsassistent

SKAB STRUKTUR OG OVERBLIK

ClinicDrive er en brugervenlig, digital driftsløsning til tandlægebranchen.
Løsningen tager hånd om de daglige driftsopgaver og bidrager til ansvarlig ledelse, engagerede medarbejdere 
og meningsfulde rutiner. Det giver dig optimale forudsætninger for en veldrevet og økonomisk bæredygtig 
tandlægeklinik gennem øget transparens af driften. 
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Fordele, når du løser rutineopgaver i 
ClinicDrive
 Systematisk oprettelse af opgaver 
med opgavebeskrivelse, manual og
tidsangivelse
 Effektiv og korrekt registrering og 
dokumentation af NIR-opgaver
 Automatisk videredelegering af op-
gaver ved sygefravær el.l.
 Overblik og mulighed for at gribe 
ind, hvis opgaver ikke udføres eller er
forsinkede
 Optimal balance mellem medarbe-
jderressourcer og opgaver, der skal
løses
 Minimerer tab af viden, når medar-
bejdere stopper eller er fraværende
God ved indkøring af nye medarbej-
dere eller medarbejdere i nye
funktioner
 Effektiv overlevering og deling af 
viden på tværs af faggrænser

Skab struktur og overblik
ClinicDrive er en brugervenlig, digital driftsløsning til tandlægebranchen. 

Vi ønsker at styrke passionerede fagfolk i at udføre deres arbejde. Vi anerkender, at dokumentation og planlægning 
er vigtigt, men det må aldrig blive en barriere. Derfor sætter vi strøm til rutinerne og skaber optimal drift.  

Løsningen tager hånd om de daglige driftsopgaver og bidrager til ansvarlig ledelse, engagerede medarbejdere og 
meningsfulde rutiner. Det giver optimale forudsætninger for en veldrevet og økonomisk bæredygtig tandlægeklinik.

Værdi for alle
I en travl hverdag sikrer ClinicDrive dig 
tidssvarende og opdateret indsigt i igangværende 
opgaver, vagtplaner og tidsregistreringer. 

Du kan nemt uddelegere opgaver, følge op på 
hængepartier og omfordele ressourcer. 

Med ClinicDrive, vil du opleve:
• Bedre beslutningsgrundlag med indsigt og overblik

• Optimale arbejdsgange i veltilrettelagt flow

• Konsistens og kvalitet i personale ledelsesopgaver

• Styr på dokumentation til myndigheder

• Korrekte beregninger af overarbejde, tillæg etc

Se mere på www.clinicdrive.dk
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Så let kommer du i gang
4 enkle step til at komme i gang med ClinicDrive:

Det siger vores kunder

Klinikejer

Øvrige 
klinikmedarbejdere

Vagtplans ansvarlig
(Kan være asssistent eller klinikejer)

Uforpligtende
intro

Selvtilmeldings-
link sendes
og udfyldes
individuelt

 Onboarding 
og undervisning 

på klinikken

Løbende 
support og 
opfølgning

~ 5 min. ~ 30 min.

~ 5 min. ~ 120 min.

~ 90 min.~ 5 min.

1 2 3 4

                                   Aftale indgåes

                         iPads og w
ifi etableres på klinikken

¨Da jeg har det daglige ansvar for at vagtplanen 
fungerer for 22 medarbejdere, så er jeg især 
blevet rigtig glad for ClinicDrives Vagtplanlægn-
ingsmodul. 

Den giver mig et lynhurtigt overblik over mulige 
konflikter i planlægningen, og hvordan de løses. 

Det sparer mig en masse administrativ tid¨

‘’Som klinikejer og administrativ leder er jeg meget 
begejstret for hvad ClinicDrive kan tilbyde.

Det er helt genialt at have en samlet platform til at 
holde styr på daglige rutiner, alle klinikkens doku-
menter samt personaleoplysninger.

Jeg er specielt glad for at ClinicDrive kan holde styr 
på personalets overarbejde og ferie. ClinicDrive er 
nemt at arbejde med og det sparer mig for mange 
administrative timer.

¨ClinicDrive er et fantastisk hjælpemiddel på 
enhver tandklinik. 
Det giver f.eks overskuelighed over arbejdsd-
agen. Man kan nemt se hvilke medarbejdere, 
der udfører hvilke opgaver, hvem afspadserer, 
er syg etc.

Det bliver også anskueliggjort, hvornår vi hver 
især kommer og går på klinikken, så overarbejde 
og afspadsering bliver indiskutabelt.
Brugen er meget intuitiv, så man hurtigt lærer at 
betjene systemet.

‘‘Vi har her på klinikken været utrolig glade for at få 
integreret ClinicDrive i det daglige brug.
Vi er især glad for systematiseringen af opgaver, 
hvilket sætter det hele i system og gør hverdagen 
lettere, mere overskuelig og mindre presset - da vi 
ikke skal gå at huske på forskellige ting. Vi slipper for 
at klistre strips i mapper, samt for gule sedler med 
diverse informationer angående
dette. Det er desuden super let nu at lave vagtplanen. 
Vi kan varmt anbefale at integrere ClinicDrive, det gør 
det administrative sjovere, og en hel del lettere.
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