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HANO TERAPI, WEBBASERT 
TIMEBOK, JOURNAL, KASSE 
OG FAKTURERING FOR
TERAPEUTER

Et verktøy for en mer effektiv hverdag:
Brukeren får en meget god oversikt over daglig 
tidsforbruk. Systemet er enkelt å lære og raskt å bruke. Det 
webbaserte grensesnittet gjør at ingen lokal installasjon 
av systemet er nødvendig. Man kan gå inn på systemet fra 
alle maskiner tilknyttet Internett om en har nødvendig 
passord. 

Økt kundeservice:
 Webgrensesnittet gjør det mulig for Terapeuten å legge 
ut valgte timer og oppgaver for direktebestilling over 
Internett. Dette reduserer effektivt telefontrafikk og 
avbrytelser. 

Påminnelse før timer:
Det er mulig å sette opp automatisk påminnelse til avtalen 
på SMS og e-post.

Mobiltelefonløsning:
En egen mobilløsning gir terapeuten mulighet til å 
administrere systemet også når man ikke sitter foran 
PC’en.

• Kan benyttes som hjemmeside for klinikken
• Info om klinikken, behandlinger og terapeuter
• Visning av ledige timer til behandlinger
• Direkte bestilling/avbestilling av behandlinger 
• Søkefunksjon etter ledige timer
• Reservere timer til bestemte kundergrupper
• Ventelistefunksjon
• Påminnelse på e-post / SMS

• Innlegging, sletting og endring av avtaler
• Søkefunksjon etter ledige timer
• Søk etter informasjon i kunderegister og kundehistorikk
• Info til kunder / drive kundepleie pr brev, e-post eller SMS
• Måle effektivitet av markedsføringstiltak
• Kassefunksjon kontant, kort og fakturering
• Produktsalg med varelagerfunksjon
• Gavekort-funksjon tilpasset terapeuters behov
• Omsetningsrapporter og belegg for klinikk og ansatte
• Hver terapeut kan registrere omsetning på eget foretak
• Kan bruke kassaskuff, kvitteringsskriver og strekkodeleser

  

Spesi�kasjon Administrasjonsdel:

Spesi�kasjon Kundedel:

Mer enn 250 naprapater, massører,  coatcher, hypnoterapeuter,
aromaterapeuter, homeopater akupunktører og soneterapeuter 
benytter idag systemet

Hano Terapi er utviklet for og i samarbeid med 

forskjellig type terapeuter.  Systemet dekker alle 

terapeutens administrative behov i forbindelse 

med å drive en klinikk . Hvis en ønsker kan man 

la sluttkunder bestille time direkte fra en 

kundeside på Internett.  
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Spesi�kkasjon Journaldel:
Journaldelen i systemet gjør at Hano Terapi er et 
komplett system som tilfredsstiller alle behov  i 
forbindelse med pasient-håndtering. Journalen er 
utviklet i tett samarbeid med ledende terapeuter i 
Norge, og det foregår en kontinuerlig utvikling for å 
gjøre systemet enda bedre.

Sikkerhet:
Journalen ligger på en egen sikker sone hos Hano som 
bare er tilgjengelig gjennom en kryptert VPN-løsning. 
Denne løsningen tilfredsstiller datatilsynets krav til 
behandling av sensitive helseopplysninger.

Enkelt i bruk:
Under utviklingen av journalsystemet er det lagt stor 
vekt på god funksjonalitet og logisk grensesnitt 
spesielt tilrettelagt terapeutens behov. Systemet er 
meget enkelt å bruke, selv for personer uten særlig 
erfaring med pc.  

Fraser:
Man kan enkelt legge inn egne fraser/standardtekster 
som kan hentes frem når man skriver journaler. Ved å 
benytte sammensatte fraser kan man effektivt fylle ut 
mye standard informasjon kun ved hjelp av et 
tastetrykk og dermed effektivisere og forenkle 
journalføringen. Frasene kan benyttes enten man skal 
skrive anemnese, diagnose og behandlingsbeskrivelse 
eller internt notat.

Bildemarkering:
Systemet gjør det enkelt å markere viktige punkter på 
ulike bilder i forbindelse med en behandling, noe som 
gir en beskrivende grafisk fremstilling av 
akupunkturpunkter, nerveutbredniger etc.
Dersom du har egne bilder å benytte legger vi dem 
inn for deg.

Tester:
I tillegg til at det finnes en rekke standardtester i 
systemet er det mulig å definere egne tester og 
testgrupper etter behov.

Priser:
Installasjon og igangkjøring av system:   NOK 4 900,- 
Månedsavgift, dekker support, oppdateringer og drift:
Pr måned pr ansatt                                       NOK    200,-

  


