Complan Cursusaanbod
COMPLAN CURSUSAANBOD

Complan biedt diverse cursussen aan zowel op locatie als klassikaal die u ondersteunen bij
het dagelijkse gebruik van onze software. Onder begeleiding van een ervaren cursusleider
verdiept u zich samen met uw collega’s in de mogelijkheden die Novadent biedt.
Daarnaast is er alle ruimte voor het oefenen van praktische vaardigheden en krijgt u
verschillende handvatten mee die u direct kunt toepassen in uw praktijk. Hierdoor bent u
na afloop in staat het maximale uit Novadent te halen om zo de beste zorg voor de patiënt
te leveren.
CURSUSAANBOD
NOVADENT CURSUS OP M AAT
•

•
•

•

Doelgroep:
o Tandartsen die een specifiek leerdoel hebben
o Balie-assistentes die een specifiek leerdoel hebben.
o Mondhygiënisten die een specifiek leerdoel hebben.
Leerdoelen:
o Middels een intakegesprek worden de leerdoelen van deze cursus met u bepaald.
Wat levert het u op:
o U krijgt een op maat gemaakte cursus waar de door u gekozen leerdoelen centraal staan. Zo
kunt u optimaal gebruik maken van de expertise en ervaring van de cursusleider.
Investering:
o Na de intake krijgt u een persoonlijke offerte op basis van uw wensen.

BASIS CURSUS NOVADEN T:
•

•

•

•

Doelgroep:
o Tandartsen die weinig tot geen functionaliteiten binnen Novadent gebruiken.
o Stoelassistentes die weinig tot geen functionaliteiten binnen Novadent gebruiken.
Leerdoelen:
o U leert basisfunctionaliteiten in Novadent met betrekking tot de agenda, de behandelkaart,
declaraties en nota’s aanmaken voor de patiënt en overzichten.
Wat levert het u op:
o Zodra u de basisfunctionaliteiten begrijpt van Novadent bent u in staat om uw dagelijkse
handelingen sneller binnen het pakket uit te voeren. U weet welke mogelijkheden het pakket
biedt en u kunt hierop inspelen.
Investering:
o €1000,- excl. BTW op locatie (4-6 uur) Max. 12 deelnemers.
o €150,- excl. BTW Per persoon klassikaal (dagdeel) Min 6, max. 12 deelnemers.
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CURSUS NOVADENT AGENDA
•

•

•

•

Doelgroep:
o Tandartsen die nog geen of weinig gebruik maken van de digitale agenda
o Balie-assistentes die werken met de digitale agenda.
o Mondhygiënisten die geen of weinig gebruik maken van de digitale agenda.
Leerdoelen:
o U leert functionaliteiten in Novadent met betrekking tot de agenda te gebruiken en toe te
passen. U krijgt inzicht in hoe de digitale agenda kan worden ingericht en welke
mogelijkheden de agenda biedt.
Wat levert het u op:
o Zodra u de functionaliteiten begrijpt van Novadent agenda bent u in staat deze in te zetten en
afspraken sneller in te plannen in uw praktijk. U weet welke mogelijkheden het pakket biedt
met betrekking tot de digitale agenda en u kunt deze instellen om efficiënter met de agenda
om te gaan. Door efficiëntere planning kunt u meer patiënten behandelen.
Investering:
o €1000,- excl. BTW op locatie (4-6 uur) Max. 12 deelnemers.
o €150,- excl. BTW Per persoon klassikaal (dagdeel) Min 6, max. 12 deelnemers.

CURSUS PRAKTIJKMANAG ER
•
•

•

•

Doelgroep:
o praktijkmanagers
Leerdoelen:
o U leert instellingen in Novadent met betrekking tot de agenda, de behandelkaart, declaraties
en nota’s voor de patiënt, correspondentie en overzichten. De nadruk ligt op handigheden en
instellingen.
Wat levert het u op:
o Als praktijkmanager bent u in staat om processen en werkwijze aan te passen die het beste in
de praktijk aansluiten.
Investering:
o €1000,- excl. BTW op locatie (4-6 uur) Max. 12 deelnemers.
o €150,- excl. BTW Per persoon klassikaal (dagdeel) Min 6, max. 12 deelnemers.

CURSUS BALIE MEDEWER KER
•
•

•

•

Doelgroep:
o Balie-assistent(e)
Leerdoelen:
o U leert functionaliteiten in Novadent met betrekking tot de agenda, de behandelkaart,
declaraties en nota’s aanmaken voor de patiënt en overzichten. De nadruk ligt op de balie
werkzaamheden.
Wat levert het u op:
o Zodra u de basisfunctionaliteiten begrijpt van Novadent bent u in staat om uw dagelijkse
handelingen sneller binnen het pakket uit te voeren. U weet welke mogelijkheden het pakket
biedt. Verder kunt u het pakket praktisch gebruiken binnen de functie van balie-assistent(e).
Investering:
o €1000,- excl. BTW op locatie (4-6 uur) Max. 12 deelnemers.
o €150,- excl. BTW Per persoon klassikaal (dagdeel) Min 6, max. 12 deelnemers.
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CURSUS BOEKHOUDING
•

•
•

•

Doelgroep:
o Tandartsen die zelfstandig de boekhouding bijhouden in de praktijk.
o Assistentes/medewerkers die de boekhouding bijhouden in de praktijk
Leerdoelen:
o U leert functionaliteiten in Novadent met betrekking tot de boekhouding
Wat levert het u op:
o Zodra u de functionaliteiten begrijpt die de Novadent boekhouding u biedt, bent u in staat
om uw boekhouding binnen het pakket uit te voeren. U weet welke mogelijkheden er met
betrekking tot declaraties en grootboekingen er zijn.
Investering:
o €1000,- excl. BTW op locatie (4-6 uur) Max. 12 deelnemers.
o €150,- excl. BTW Per persoon klassikaal (dagdeel) Min 6, max. 12 deelnemers.

CURSUS VOOR MONDHYGIËNISTEN
•
•

•

•

Doelgroep:
o Mondhygiënisten die geen of weinig gebruik maken van het Novadent pakket
Leerdoelen:
o U leert functionaliteiten in Novadent met betrekking tot de agenda, de behandelkaart,
declaraties en nota’s aanmaken voor de patiënt en overzichten. De nadruk ligt op de
Parostatus en rapporteren.
Wat levert het u op:
o Zodra u de basisfunctionaliteiten begrijpt van Novadent bent u in staat om uw dagelijkse
handelingen sneller binnen het pakket uit te voeren. U weet welke mogelijkheden het pakket
biedt. Verder kunt u het pakket praktisch gebruiken binnen de functie van mondhygiënist.
Investering:
o €1000,- excl. BTW op locatie (4-6 uur) Max. 12 deelnemers.
o €150,- excl. BTW Per persoon klassikaal (dagdeel) Min 6, max. 12 deelnemers.

CURSUS NOVADENT AGEN DA INSTELLINGEN
•

•

•

•

Doelgroep:
o Tandartsen die gebruik maken van de digitale agenda
o Balie-assistentes die werken met de digitale agenda.
o Mondhygiënisten gebruik maken van de digitale agenda.
Leerdoelen:
o U leert functionaliteiten in Novadent met betrekking tot de agenda te gebruiken en toe te
passen. U krijgt inzicht in hoe de digitale agenda kan worden ingericht en welke
mogelijkheden de agenda biedt. Er wordt voornamelijk gekeken naar de inrichting van de
agenda en mogelijkheden om op meerdere stoelen te gelijk te werken.
Wat levert het u op:
o U weet welke mogelijkheden het pakket biedt met betrekking tot de digitale agenda en u
kunt gevorderde instellingen invoeren om efficiënter met de agenda om te gaan.
Investering:
o €1000,- excl. BTW op locatie (4-6 uur) Max. 12 deelnemers.
o €150,- excl. BTW Per persoon klassikaal (dagdeel) Min 6, max. 12 deelnemers.
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CURSUS NOVADENT VERVOLG TIPS & TRICKS TRAINING
•

•

•

•

Doelgroep:
o Tandartsen die gebruik maken van Novadent
o Balie-assistentes die werken met Novadent
o Mondhygiënisten gebruik maken van Novadent.
Leerdoelen:
o U leert nieuwe en oude functionaliteiten in Novadent die u kunt gebruiken en toe te passen
om efficiënter en beter met uw pakket te werken. U krijgt inzicht welke extra functies er
ingesteld kunnen worden. Daarbij wordt er antwoord gegeven op de meest gevraagde vragen
bij Complan.
Wat levert het u op:
o U weet welke extra mogelijkheden het pakket biedt.
o U kan uw pakket efficiënter gebruiken en meer uit uw pakket halen.
Investering:
o €1000,- excl. BTW op locatie (4-6 uur) Max. 12 deelnemers.
o €150,- excl. BTW Per persoon klassikaal (dagdeel) Min 6, max. 12 deelnemers.
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