
AssisDent Tehovastaanotto ™ on järjestelmän uusille vastaan-
otoille tarkoitettu jatkokoulutus. Koulutus on tarkoitettu var-
sinaisen käyttöönottoprojektin ja sitä seuraavan laajennetun 
tuen jatkoksi. Järjestelmän vaihto on vastaanotolle merkittävä 
investointi, jonka takaisinmaksuaikaa pystyy merkittävästi ly-
hentämään sillä, että koko vastaanotto pääsee uuteen järjestel-
mään mahdollisimman nopeasti ja kattavasti sisään. Normaalin 
käyttöönottoprosessin aikana käydään läpi ohjelma laajasti, 
mutta asioiden sisäistäminen saattaa tuntua melko hitaalta, 
kun aikaisempaa omakohtaista käyttökokemusta ei vielä ole. 
Käytettyään järjestelmää noin 1-6 kuukautta, pystyy osallistuja 
samaistumaan kouluttajan läpi käymiin asioihin ja siten koulu-

• AssisDentin tehokas käyttö 
• Potilaan hallinta 
• Kalenteri 
• Potilaskertomus ja statukset 
• Laskutus 
• Kutsuprosessin automatisointi 
• Reskontra ja raportit 

AssisDent Tehovastaanotto ™ -koulutus kertatoteutuksena 
kaikille vastaanoton työntekijöille kestää 4 tuntia ja hinta 
osallistujamäärästä riippumatta on 1600 euroa (+ alv).

AssisDent Tehovastaanotto ™ -koulutus kahtena erillisenä 
toteutuksena (kliinikot ja muu vastaanottohenkilöstö 
erikseen) kestää 3+3 tuntia ja hinta osallistujamäärästä 
riippumatta on 2200 euroa (+ alv).

Halutessaan vastaanotto voi hankkia itselleen useampia toistuvia 
AssisDent Tehovastaanotto ™ -koulutuksia esimerkiksi 3+3 (+3) kuukauden 
välein. Toisesta koulutustoteutuksesta (samalle vastaanotolle) eteenpäin 
tilaaja on oikeutettu -25 % alennukseen koulutuksen perushinnasta.

Hinta pitää sisällään kaiken koulutuksen valmistelun, siihen liittyvän 
(mahdollisen) koulutusmateriaalin, etätoteutuksessa linkin koulutuksen 
videotallenteeseen 2 kuukauden ajaksi sekä tunnukset harjoittelu-
ympäristöön. Lisäksi osallistujien on mahdollista 24 tunnin ajan koulutuksen 
päättymisestä lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja asiantuntijamme 
vastaavat näihin. Fyysisessä toteutuksessa mahdolliset matkakulut lisätään 
koulutuksen hintaan.

tuksen sisällön hyödyt nousevat aivan uudelle tasolle. Koulutuk-
sen ihanteellinen osallistujamäärä on 5-10 osallistujaa, mutta se 
voidaan toteuttaa myös pienemmille ryhmille. AssisDent Teho-
vastaanotto ™ -koulutus voidaan toteuttaa koko vastaanoton 
henkilöstölle yhtenä yhteisenä koulutuksena, mutta se voidaan 
myös pilkkoa kahteen erilliseen koulutukseen kliinikoille ja vas-
taanoton muulle henkilöstölle omansa. Koulutuksen jälkeen 
osallistujat saavat tunnukset AssisDent-harjoitteluympäristöön, 
jossa osallistuja pystyy omatoimisesti testaamaan eri koulu-
tuksessa käytyjä oppeja ja toimenpiteitä koulutuksen jälkeen. 
Pyrimme painottamaan koulutuksen sisällön vastaanoton esit-
tämien toiveiden mukaisesti.

AssisDent
Tehovastaanotto ™

Mikäli kiinnostuit AssisDent Tehovastaanotto ™ -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. 

Koulutuksen sisältö 
noudattaa seuraavaa 
runkoa: 


