premium

LEDELSES- & PERSONALEADMINISTRATIONSLØSNING

ClinicDrive er en alt-i-én, brugervenlig og digital ledelses- og
personaleadministrationsløsning til tandlægebranchen.
ClinicDrive understøtter intelligent de daglige driftsopgaver
og bidrager til ansvarlig ledelse, engagerede medarbejdere og
meningsfulde rutiner.
Det giver de bedste forudsætninger for optimal drift og en
økonomisk bæredygtig tandklinik.

Overskud i fremtidens

KLINIKDRIFT

Fremtidens selvkørende klinik
Hvad nu, hvis du kunne få én samlet løsning, der hverken er personafhængig eller kræver, at du vedligeholder

Fleksibel fordeling af ressourcer og optimal udnyttelse
af kompetencer er en naturlig del af den selvkørende
klinik, hvor gennemsigtighed, tillid og samarbejde er i
front.
Første skridt
Første skridt i retning mod den selvkørende klinik er en
sammenhængende digitalisering af den daglige drift
på tværs af funktionsområder. Det er præcis det du får
med basisfunktionaliteten i ClinicDrive. På toppen af
det, får du adgang til funktionaliteter, der forenkler hverdagens personale- og ledelsesadministration.
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Vil du vide mere?
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Klinikken kan igennem årene have sammensat sin egen
løsning baseret på flere systemer, der kræver forskelligt
log-in, løbende opdateringer og andre former for vedligehold – Sårbare løsninger.

ClinicDrive er din vej til den selvkørende klinik. Den
selvkørende klinik er kendetegnet ved, at alle trækker i
samme retning. Den enkelte tager selvstændigt ansvar
for egne opgaver og bakker op om fællesskabet ved at
byde ind, når der opstår huller i hverdagen.

BO O K

Klinikkens adminstration
For både det administrative personale og ledelsen kan
der være flere veje til at sikre optimale arbejdsgange i
klinikken. Den samlede administration kan være lagt i
hænderne på en særligt indsigtsfuld medarbejder.

flere systemer. Èn løsning, der sikrer en effektiv hverdag
uanset hvem der er på arbejde.
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Uklarhed omkring bemanding, opgaveløsning og ansvarsfordeling kan udfordre hverdagen i en tandklinik.
I værste fald hober de administrative opgaver sig op,
klinikken over- eller underbemandes og opgaver løses
inkonsistent. Det går ud over arbejdsglæden og engagementet, og det tærer på overskuddet.

Administration

LEDELSE
KOMMUNIKATION
Slip for gule sedler... Beskedoprettelse er legende let og
organiseret i en besked log så ingen kommunikation går
tabt eller overses.
OPGAVESTYRING
Sikkerhed for at alle opgaver bliver udført og dokumenteret korrekt. Opgaveoprettelse, opgaveskabeloner og
uddelegering skaber involvering og bidragskultur i virksomheden. Dokumentation for udførte opgaver opbevares
digitalt, så den til enhver tid kan forelægges for relevante
myndigheder.
DOKUMENTBIBLIOTEK
Adgang til dokumentskabeloner og upload af dokumenter
giver let adgang til klinikkens viden. Undgå tab af viden ved
fratrædelser og opnå hurtig introduktion og igangsætning
af nye medarbejder på klinikken.

”Vi har nu samlet alt kommunikation på klinikken på én platform, og intet bliver overladt
til gule sedler. Det mindsker risikoen for at
vigtige beskeder og information går tabt”
Ane Boe-Hansen – Klinikejer Tandlægerne I Centrum

Administration

PERSONALE
PERSONALESTAMDATA
Medarbejderoprettelse. Stamdata opbevares sikkert ift.
GDPR. Struktureret adgang til medarbejder arbejdstider
og øvrige detaljer.
VAGTPLANLÆGNING
Opret, planlæg og optimer. Vagtplan på under 30 minutter.
Simplificerer den ellers meget tidskrævende vagtplanlægning og opnå et unikt overblik. Håndter fraværs- og
ferieønsker i et gensidigt godkendelses-flow. Vi kalder
det ”ja-ja princippet”.
TJEK IND/UD UR
Fremmøderegistring. Overarbejde og afspadsering beregnes korrekt ifølge overenskomster for klinikassistenter og
tandplejere. Dette lette håndteringen for både klinikejer og
medarbejder.
KURSUS & ELEVFORLØB
Registrering af kursus- og elevforløb, med optællinger
og evalueringer.

”Da jeg har det daglige ansvar for at vagtplanen fungerer for 22 medarbejdere, er jeg især blevet
rigtig glad for ClinicDrives Vagtplanlægningsmodul. Den giver mig et lynhurtigt overblik over mulige
konflikter i planlægningen, og hvordan de løses. Det sparer mig en masse administrativ tid.
Karin Marcher. Tandlæge og personaleansvarlig,Tandlægerne I Centrum

www.clinicdrive.dk
Følg os og få nyheder
om events, cases og
kundehistorier.

Systemet

GENERELT
SYSTEMINDSTILLINGER
Opsæt systemet i overensstemmelse med gældende
overenskomster og vælg om ferieoptællingsprincip
skal være time- eller dagsbaseret.
KLINIKKENS POLITIKKER
Tilpas systemet til politikkerne i overensstemmelse med
personalehåndbogen. Opsæt lukkedage og tilpas evt.
fremmødepolitikken for klinikken, så det passer til jeres
lokale aftaler og forhold.
ADGANG & SIKKERHED
Adgang til systemet udfra en rollebaseret opsætning.Alle
data sikres automatisk med daglig back-up. Systemet
opererer i et GDPR-sikret miljø. Fortrolige informationer
er sikret med personligt login.
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