AssisDent
Numeronikkari ™
AssisDent Numeronikkari ™ talous- ja laskutuskoulutus on

teuttaa organisaatiolle myös kahtena tai kolmena identtisenä

käyttämään järjestelmän laskutustoimintoja ja muita talou-

koulutus saadaan vietyä läpi koko organisaation ilman, että vas-

tarkoitettu niille AssisDentin käyttäjille, jotka joutuvat työssään
teen liittyviä ominaisuuksia. Koulutukseen voi samanaikaisesti

osallistua jopa 50 osallistujaa (etätoteutus). Koulutus voidaan

toteutuksena (esimerkiksi peräkkäisinä päivinä), jolloin sama
taanottoa on tarpeen sen vuoksi sulkea.

räätälöidä joko vastaanottohenkilöstölle, joiden työajasta suh-

Varsinaisen koulutusosuuden perään varataan aina 1 tunti aikaa

vaihtoehtoisesti myös kliinikoille, mikäli kliinikot hoitavat orga-

mieleen. Vaihtoehtoisesti mikäli osallistuja joutuu poistumaan

teellisen suuri osa on erilaisia talouteen liittyviä toimintoja, tai
nisaatiossanne myös laskutusta.

Vastaanottohenkilökunnan versiossa koko talousosio käydään
laajasti ja kattavasti läpi. Kliinikolle keskittyvässä koulutuksessa

sen sijaan keskitytään hyvin vahvasti laskutukseen sen erityis-

piirteisiin. AssisDent Numeronikkari ™ -koulutus voidaan to-

vastata keskitetysti erilaisiin kysymyksiin, joita osallistujilla tulee

koulutuksesta ennen kysymysosiota, voi esille nousseita kysymyksiä toimittaa 24 tuntia koulutuksen päättymisestä kirjallisesti kouluttajalle sähköpostilla ja niihin vastataan joko kirjallisesti

tai puhelimitse suoraan osallistujalle. Pyrimme painottamaan
koulutuksen sisällön sen mukaisesti, millaisissa tehtävissä koulutuksen osallistujajoukko omassa organisaatiossaan toimii.

AssisDent Numeronikkarin ™ yksi toteutus organisaatiolle
on kestoltaan 3+1 tuntia ja hinta osallistujamäärästä

Koulutuksen sisältö
noudattaa seuraavaa
runkoa:
•
•

Yrityssopimusten käyttö ja hallinta

Kelatilitys

•

Reskontra ja raporti

Palkkiolaskenta

AssisDent Numeronikkarin ™ kaksi identtistä toteutusta
organisaatiolle on kokonaiskestoltaan 3+1 ja 3+1 tuntia,
yhteensä 8 tuntia ja hinta osallistujamäärästä riippumatta
on 2100 euroa (+alv).

Laskutus

•
•

riippumatta on 1500 euroa (+alv).

AssisDent Numeronikkarin ™ kolme identtistä toteutusta

organisaatiolle on kokonaiskestoltaan 3+1, 3+1 ja 3+1 tuntia,
yhteensä 12 tuntia ja hinta osallistujamäärästä riippumatta
on 2500 euroa (+alv).

Hinta pitää sisällään kaiken koulutuksen valmistelun, siihen liittyvän

(mahdollisen) koulutusmateriaalin, etätoteutuksessa linkin koulutuksen

videotallenteeseen 2 kuukauden ajaksi. 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.

