BrevPortalen

Mer tid för vård med elektroniska brev

Skicka elektroniska brev - i pappersformat
Med BrevPortalen kan ni skriva ut era patientbrev precis som ett
vanligt brev från era egna datorer. Men istället för att hämta en
utskrift vid er skrivare sänds utskriften elektroniskt till InfoSolutions.
Vi skriver ut, kuverterar och frankerar. Sedan skickar vi brevet med
posten till er patient.

Så här fungerar det: Skriv ut era brev på InfoSolutions skrivare. Breven skickas elektroniskt
till Infosolutions. Vi skriver ut, kuverterar, frankerar och skickar brevet med posten.

Håll koll på volymerna via BrevPortalens webb
På BrevPortalens hemsida kan ni enkelt se vilka brev ni har skickat och
hålla koll på volymerna. All information sparas i 3 månader.

Enkelt att använda - enkelt att komma igång
Installera InfoSolutions skrivare på din dator eller på ert nätverk.
Vi hjälper er att konfigurera så att det blir rätt och sedan är det bara att
sätta igång.
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Frigör resurser och spara pengar
Tid är pengar. I våra tester* tog det sex minuter att skriva ut, kuvertera,
frankera och transportera tio brev. Våra beräkningar visar att det finns
stora ekonomiska vinster med att använda BrevPortalen.
När ni använder BrevPortalen frigör ni resurser och tid som kan användas
till vårdnära arbetsuppgifter. Din personal kan lägga fokus på patienter
istället för papper, kuvert och papperstrassel i skrivaren.
En enklare, tryggare och roligare vardag helt enkelt!

Så här har vi räknat
Antal
Brev/mån

Kr/mån
Manuellt*

Kr/mån
BrevPortalen*

Kr/mån
Ni Sparar

500		

6 000		

4 000		

2 000

1 000		

12 000

8 000		

4 000

3 000		

36 000

24 000

12 000

5 000		

60 000

40 000

20 000

10 000

120 000

80 000		

40 000

15 000

180 000

120 000

60 000

I våra tester lät vi vår personal skriva ut, vika, kuvertera, frankera och sedan transportera
tio brev till en ”brevlåda”. Det tog i genomsnitt 6 minuter. I räkneexemplet i tabellen har vi
också räknat med en schablonkostnad för toner, papper, kuvert och porto för ett A-brev.
I tjänsten BrevPortalen ingår porto för A-brev, en sida svart/vit utskrift och fönsterkuvert.

>>Med BrevPortalen får jag

tid över till viktigare och
roligare saker. Som att ta
hand om en extra patient.
Yasmin, SSK <<

Vill ni veta mer om BrevPortalen?

Läs mer på www.infosolutions.se
eller slå oss en signal på telefon: 08-511 85 990

InfoSolutions Sverige AB

www.infosolutions.se
Tel: 08 511 85 990

Besöksadress: Kista Science Tower, D7
Färögatan 33, Kista
Support: 08 511 85 995
support@infosolutions.se

