Overzicht belangrijkste functionaliteit
Mobivet is de meest geavanceerde webtoepassing voor dierenartsen. Het onderstaande lijstje biedt een overzicht
van de belangrijkste functionaliteit die is opgenomen in Mobivet:


algemeen
o meertalige interface (elke gebruiker kan in zijn eigen taal werken)
o meertaligheid voor klanten (documenten in de eigen taal van de klant)
o systeem van rollen (instelbare rechten per gebruiker)
o automatisch inlezen van labuitslagen (Bruyland, Mediclab, Aml)
o automatisch inlezen van levernota’s (Netorder, Vetorder, Adc, Crocodile, Vetria, Waaroost)
o optioneel: koppeling met eigen website van de dierenartsenpraktijk (afspraken, verkoop
voeding, inzage patiëntgegevens, berichten uitwisselen met klanten,…)
o opsporen verloren gelopen dieren met GPS receiver
o agenda versie voor smartphone beschikbaar (Mobivet Agenda voor Android)



klanten
o
o
o
o
o
o
o
o

nieuwe klanten, geavanceerd zoeken van klanten
beheer openstaande rekeningen
ingave inkomende betalingen
verkoophistoriek per klant
facturatie per klant, per patient, per periode
adresetiketten van klanten
Belgium EID: inlezen electronische identiteitskaarten
SMS berichten naar klanten



patiënten
o ingave nieuwe patiënten, geavanceerd zoeken van patiënten
o beheer van diersoorten & rassen (incl. foto’s)
o vaccinatiehistoriek patiënten
o consultatiehistoriek patiënten
o tandenkaart (honden & katten)
o volautomatische koppeling met labo Bruyland, Mediclab, AML
o ...



consultaties
o ingave nieuwe consultaties, geavanceerd zoeken van consultaties
o vaccinatie systeem
o zelf aanpasbaar herinneringssysteem voor periodieke handelingen
o productenpakket (=medicatie gekoppeld aan courante handelingen)
o ...



voorraadbeheer
o beheer van voorraad (actuele voorraad, voorraadafwijkingen)
o ingave beginvoorraad (inventaris)
o ingave inkomende leveringen
o automatische bijwerking inkomend en uitgaand geneesmiddelenregister
o bestellingen op basis van minimumvoorraad
o overzicht vervallen medicatie
o prijsbeheer (instelbare vaste prijsafspraken, kortingen, winstmarges,...)
o internet koppelingen met groothandels en labo’s (o.a. Verdifarm, Bruyland)
o meervoudig depotbeheer, ...



boekhouding
o opmaak van verkoopfacturen
o automatische nummering van facturen
o automatische nummering van btw briefjes
o overzicht openstaande rekeningen
o financiële overzichten per klant / product / tarief / periode
o individuele facturatie, facturatie per periode of per diersoort
o ontvangstenjournaal uitgesplitst per btw% en per betaalwijze
o overzicht van niet-gefactureerde consultaties
o proforma facturen, duplicaten van verkoopfacturen
o mogelijkheid tot exporteren van factuurgegevens (zowel aankoopfacturen als verkoopfacturen)
naar verschillende boekhoudpakketten (Cubic, Vero, Expert-M, Top Account, Exact online,
Lexact,…)



agenda
o
o
o
o
o

info@mobivet.be

instelbare kleur per agendagebruiker
afspraken al dan niet gekoppeld aan klanten
instelbare dagindeling
dagoverzicht van meerdere gebruikers naast elkaar
instelbare afwezigheden & verhinderde uren per gebruiker

