
AssisDent Lentävä lähtö ™ on uuden työntekijän koulutus, joka on tarkoitettu 
AssisDentin olemassa oleville asiakasorganisaatioille. Mikäli organisaatiossanne 
aloittaa uusi työntekijä tai uusia työntekijöitä, ja haluat varmistaa heidän tehok-
kaan sisäänpääsyn, niin tämä koulutus on juuri teille tarkoitettu. 

Koulutuksen ihanteellinen ryhmäkoko on 1-5 henkilöä. Koulutus voidaan tar-
jota uusille työntekijöille joko työsuhteen ihan ensimmäisinä päivinä, jolloin 
AssisDentin peruskäyttöä käydään läpi ihan alkeista ja etenemisvauhti on muita 
koulutuksia hieman hitaampi, tai noin kuukauden AssisDentin käytön jälkeen, jol-
loin koulutettava saa helpommin kiinni koulutuksen sisällöstä ja siten koulutuk-
sen läpivienti on nopeatempoisempaa. 

Uuden työntekijän koulutus voidaan pitää joko kliinikoille tai vastaanotossa työs-
kenteleville henkilöille. Pyrimme painottamaan AssisDent Lentävä lähtö ™ -kou-
lutuksen sisältöjä sen mukaisesti, millaisissa tehtävissä koulutuksen osallistuja 
omassa organisaatiossaan toimii. Koulutuksen jälkeen osallistuja saa käyttöönsä 
2 viikon ajaksi AssisDent-harjoitteluympäristön sekä sinne rakennettuja harjoi-
tustehtäviä, joita osallistuja pystyy omatoimisesti tekemään koulutuksen jälkeen. 

Mikäli kiinnostuit AssisDent Lentävä lähtö ™ -koulutuksesta, voit tilata koulutuksen organisaatiollesi osoitteesta www.assident.fi /koulutukset 
löytyvällä yhteydenottolomakkeella tai ottamalla suoraan yhteyttä koulutukset@entteri.fi  tai 040 827 5698 (Samuel Klas). Huomioithan myös, että 
voimme tarvittaessa räätälöidä koulutuksen toiveidenne mukaisesti (sisältö sovittava vähintään 4 viikkoa ennen koulutuksen toteutusta). Jos olet 

kiinnostunut hankkimaan useamman koulutuksen kerralla, niin olethan meihin suoraan yhteydessä, 
niin katsotaan teille sopiva pakettihinnoittelu haluamallenne kokonaisuudelle. 

Uudet työntekijät: 
• AssisDentin yleisesittely 
• Potilaan hallinta 
• Kalenteri 
• Potilaskertomus ja statukset 
• Laskutus ja kutsun luonti

Kokemattomat työntekijät: 
• Ensimmäisen koulutuksen 
     sisällöstä heränneet kysymykset 
• Laskutus yksityiskohtaisesti 
• Kutsujen hallinta 
• Reskontra ja raportit

AssisDent
Lentävä lähtö ™

Koulutuksen sisältö 
noudattaa seuraavaa 
runkoa: 

AssisDent Lentävä lähtö ™ -koulutus kokonaan uusille työntekijöille 
(kokemus ~ 0 päivää) on kestoltaan 3 tuntia ja hinta osallistujamäärästä 
riippumatta on 1300 euroa (+ alv)

AssisDent Lentävä lähtö ™ -koulutus kokemattomille työntekijöille 
(kokemus ~ 1 kuukausi) kestää 2 tuntia ja hinta osallistujamäärästä 
riippumatta on 900 euroa (+ alv)

Mikäli tilaat molemmat edellä olevat paketit 3kk sisällä toisistaan, 
on yhteishinta näille 2000 euroa (+alv).

Hinta pitää sisällään kaiken koulutuksen valmistelun, siihen liittyvän (mahdollisen) koulutusmateriaalin, etätoteutuksessa linkin koulutuksen video-
tallenteeseen 2 kuukauden ajaksi sekä osallistujan/osallistujien niin halutessa puolen tunnin pituisen etänä pidettävän harjoitustehtävien läpikäynnin 
noin 2 viikkoa koulutusajankohdan jälkeen. Lisäksi osallistujien on mahdollista 24 tunnin ajan koulutuksen päättymisestä lähettää aiheeseen liittyviä 
kysymyksiä ja asiantuntijamme vastaavat näihin. Fyysisessä toteutuksessa mahdolliset matkakulut lisätään koulutuksen hintaan.

Mikäli kiinnostuit AssisDent Numeronikkari ™ -koulutuksesta, voit tilata koulutuksen organisaatiollesi osoitteesta www.assident.fi /koulutukset 
löytyvällä yhteydenottolomakkeella tai ottamalla suoraan yhteyttä koulutukset@entteri.fi  tai 040 827 5698 (Samuel Klas). Huomioithan myös, 
että voimme tarvittaessa räätälöidä koulutuksen toiveidenne mukaisesti (sisältö sovittava vähintään 4 viikkoa ennen koulutuksen toteutusta). 

Jos olet kiinnostunut hankkimaan useamman koulutuksen kerralla, niin olethan meihin suoraan yhteydessä, 
niin katsotaan teille sopiva pakettihinnoittelu haluamallenne kokonaisuudelle. 


