VETVISION®
VETVISION ONLINE KURSER
Har du fået en ny medarbejder der mangler viden om Vetvision?
Har du selv brug for at få frisket din egen viden op?
Har du ønsker om at tage nye funktioner i brug i Vetvision?

SÅ

ER ET ONLINE KURSUS
MÅSKE LIGE NOGET FOR DIG!

VI

UDBYDER FØLGENDE ONLINE KURSER!

Ny Medarbejder - Klinik eller Landpraksis
Brugen af Tidsbestilling
Opsætning og planlægning i Kalenderen
Opsætning og brug af Sundhedsrådgivning
Månedskørsel i Landpraksis
Budget
Kontoskema
Momsafregning i Vetvision
Design dit eget kursus

Ny Medarbejder – Klinik eller Landpraksis
Her gennemgås de mest brugte funktioner i Klinik eller Landpraksis. Selvfølgelig set ud fra den
praksis der ønsker kurset. Varighed ca. 2 timer.
Brugen af Tidsbestilling
Her gennemgås brugen af Tidsbestilling fra kunden ringer til der er faktureret og betalt. Varighed
ca. 1 time.
Opsætning og planlægning i Kalenderen
Her gennemgås opsætning af Kalenderen, samt planlægningsprofiler og brugen af disse. Varighed
ca. 1 time.
Opsætning og brug af Sundhedsrådgivning
Her vil brugeren blive i stand til at opsætte og bruge Sundhedsrådgivningen. Det forudsættes at
brugeren er i stand til at bruge den almindelige taksering i Besøgskladden. Varighed ca. 2 timer.
Månedskørsel i Landpraksis
Brugeren bliver i stand til at kører fremtidige månedskørsler på egen hånd og vi gennemgår
hvordan den enkelte praksis ønsker at benytte de enkelte funktioner. Varighed ca. 2 timer.
Budget
Her gennemgår vi funktionerne i Budget modulet og ser på hvordan det kan bruges af ledelsen.
Det forudsættes at brugeren kender til grundlæggende Finans. Varighed ca. 1 time.
Kontoskema
Her gennemgår vi opsætning og brugen af et Kontoskema og ser på hvordan det kan bruges af
ledelsen. Det forudsættes at brugeren kender til grundlæggende Finans. Varighed ca. 1 time.
Momsafregning i Vetvision
Lær at afregne moms på en effektiv og simpel måde, ved hjælp af de værktøjer der
allerede findes i Vetvision. Varighed ca. 1 time.
Design dit eget kursus
Her er der frit slag, du bestemmer hvad der skal undervises i. Varighed efter behov.

PRISEN PÅ ONLINE KURSER ER KR. 495,- PR. PÅBEGYNDTE HALVE TIME!
BOOKING AF ET KURSUS KAN SKE VED HENVENDELSE PÅ
TLF.

70 27 07 44 ELLER PÅ MAIL TIL NOE@NOVASOFT.DK ELLER HKW@NOVASOFT.DK

MED VENLIG HILSEN
NOVASOFT A/S
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