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- Det mest användarvänliga journalprogrammet för privatpraktiserande
vårdgivare.
File it! är ett lättanvänt datorprogram med patientadministration och behandlingshantering för vårdgivare. Eftersom det är så användarvänligt, så krävs
det ingen tidigare datorvana. Programmet är helt
anpassat
för
redovisningen
till
alla
landsting/regioner.

Mer än två hundra privatpraktiserande vårdgivare
använder File it! i sin verksamhet dagligen. Många
har bytt från andra program, av ekonomiska och
praktiska skäl. Kontakta oss för att få veta mer om
File it! eller boka en demonstration så att ni kan
bilda er en uppfattning om systemets kraftfulla
egenskaper och möjligheter till ett effektivt stöd i er
verksamhet. Läs gärna mer om File it! på vår
hemsida: www.vektor.se
För mer information, ring Henrik Riccius på
0707-72 78 02 eller maila till info@vektor.se .

Funktioner
•

Enkelt användargränssnitt med tydliga knappar.

•

Snabb registrering av ett besök med endast två
knapptryckningar.

•

Kvittoutskrift genom en knapptryckning.

•

Programmet hanterar alla patientavgifter,
arvoden och ersättningar automatiskt.

•

Hantering av patienternas journal, anamnes
och epikris. Funktioner för bifogade filer, brev
och remissvar finns också.

•

Möjlighet att skapa egna mallar för ofta
återkommande text eller rubriker för journal.

•

Vid en månads slut skapar men enkelt en
rapporteringsfil som kan skickas till
landstinget/regionen via internet. Enklare kan
det inte bli.

•

Enkla knappar för utskrift av patientlistor,
besökslistor, fakturor och bokföringsunderlag.

•

Tidbok.

•

Kan installeras på enskild dator, Macintosh
eller PC (Windows), eller på server för
nätverksversionen.

Vy från patientlistan i programmet.
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Vilka använder det?
Nedan visas några av de praktiker som använder
File it!. Vissa har haft programmet sedan starten
1995.
AB Previa
Akutrehab
Amphio Kognitiv Beteendeterapi
Annedals Sjukgymnastik
Avenyns Sjukgymnastik
Bodafors Sjukgymnastik
Bodymove
Citypraktiken
Ergonomhuset
Forum för kognitiv beteendeterapi
Fotvården Hemgården
Friska tag
Friskrehab
Friskispraktiken
Fysikenpraktiken
Fysionova
Fysiopraxis
Fysioteket
GLF Procedo
Gothia Sjukgymnastik
Guldhedens Sjukgymnastik
Gällstad Fotvård
Göteborgs Rehab Center
Hebima i Borås
Hela Dig Sjukgymnastik
Hisingens Sjukgymnastik
Hälsa i kubik
Hälsokliniken
Högsbo Centrumhälsan
Kallebäcks Sjukgymnastik
KanRehab
Kinnekullehälsan
Kortedala Rehab Center
Kullaviks Sjukgymnastik
Kungsgatans Sjukgymnastik
Kungälvs Rehab Center
Lilla Sjukgymnastiken
Linnégatans Rehab
Läkarhuset
Läkarmottagningen Bagges Torg
Läkarpraktiken Heden
Lätt Start
M N Aktiv Rehab
Majornas Sjukgymnastik
Marika von Hámos Läkarmottagning
Med Kons
Medpol Kirurgiska Mottagning
Min Fotvård
Mösseberg Rehabcenter
Norra Älvstrandens Sjukgymnastik
Orthofixa
Praktikertjänst
Rambergskliniken

Rörelseterapi i Borås
Sjukgymnast Hans Grönlund i väst
Sjukgymnaster i Mark
Sisjöns Sjukgymnastik
Sjukgymnaster i Mark
Skövdehälsan
Slottsskogens Sjukgymnastik
Slottsvakten Fastigheter
Socialförvaltningen Vårgårda kommun
Stenungsunds rehabtjänst
Studenthälsan GFS
Torggatans Sjukgymnastik
Uppsala ortopedisk medicinmottagning

Vad kostar det?
File it! finns i olika versioner.
File it! - Standardversion (4900 kr exkl. moms)
Detta är den versionen vi säljer mest av och
används av en vårdgivare på en dator. Den löpande
kostnaden är 300 kr+moms/månad (375 kr inkl
moms) för uppgraderingar och support.
File it! - Nätverksversion (4900 kr exkl. moms per
klientdator samt server) Då man på en praktik har
flera datorer sammankopplade i ett nätverk kan man
installera nätverksversionen av File it. Detta ger
stora fördelar då man har sammanhållen
journalföring. Man kan ha upp till hundra
vårdgivare i samsystemet. Den löpande kostnaden
är 300 kr+moms/användare/månad (375 kr inkl
moms) för uppgraderingar och support.
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