
KU R S U S I N V I TAT I O N

Årets DentalSuite 
opdateringskursus
Vi afholder DentalSuite opdateringskurser flere steder i  
landet – og du er inviteret. Sæt 3 timer af og bliv opdateret på  
de nye funktioner i DentalSuite. 

SPOR 1: Tandlæger, tandplejere og kli-
nikassistenter, der arbejder ved stolen. 

Bliv klogere på alt det nye indenfor FMK, 
journalisering, PA-registrering, medie-
centret, oprettelse af behandlingsplaner 
via standardoverslagspanelet samt 
brugerrettigheder, bogføring og budget. 
Du får desuden en masse gode tips og 
tricks til systemet.

SPOR 2: Den rutinerede receptionist, 
klinikassistenten, der af og til sidder 
i receptionen, og den administrative 
medarbejder. 

Få tips og tricks til aftalebogen, EDI 
Portalen, brugerrettigheder og håndte-
ring af regninger. Vi gennemgår desuden 
genveje og går lidt mere i dybden med in-
dividuelle opsætninger samt trimninger.

TID & STED

27. august 2019
Comwell Hvide Hus 
Vesterbro 2, 9000 Aalborg

29. august + 5. september 2019
Plandent 
Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk

2. september 2019
Comwell
Skovbrynet 1, 6000 Kolding

4. september 2019
Odense Congress Center 
Ørbækvej 350, 5220 Odense 

10. september 2019
Green Solution House 
Strandvejen 79, 3700 Rønne

Alle kurser er i tidsrummet kl. 17-20

Kursusafgift: 1.395,-
Pluskunder: 1.255,50
Inkl. kursusmateriale og forplejning 
(middag og kaffe/te)

Plandent A/S | Jydekrogen 16 | DK-2625 Vallensbæk | Telefon +45 43 66 44 44 | www.plandent.dk | plandent@plandent.dk

Vores DentalSuite eksperter fører dig rundt i systemet og præsenterer både små  
og store nyheder, der vil gøre hverdagen lettere for hele klinikken.

Som noget nyt er opdateringskurset delt i to spor:

Tilmeld dig via Kurser på vores hjemmeside eller ved at ringe til 43 66 44 44.
Ring til Supporten på 43 66 44 88, hvis du er i tvivl om, hvilket spor der passer til dig, 

Kursusgivere:  Malene Elgaard, Peter Thorsén, Anita Maar og Marianne Andersen


