
Minska förbrukningskostnader  
och frigör tid på kliniken
PlanOrder är ett lagersystem med inbyggd beställnings- och  
inventeringsfunktion som har använts i över 10 år. Hundratals kunder  
i hela Sverige har fått en enklare vardag tack vare PlanOrder.

Vi hjälper dig med allt.
Även föranalys och installation.

Bättre ekonomi  
med PlanOrder



Kliniker i alla storlekar använder PlanOrder

Fördelar för hela kliniken
För personalen:

  Ger mer kvalitetstid till övrig administration  
och patienterna.

  Slipp stress över att ha glömt att beställa – 
mindre sårbart vid ledighet och frånvaro.

  Dela på arbetet med beställningar – så enkelt att 
alla kan hjälpa till. 

  Bättre överblick. Förrådet är snyggt, lättstädat 
och överskådligt – ordning och reda helt enkelt!

För klinikägaren:
  Frigör administrationstid – mer tid till kliniskt 

arbete.
  Mindre lager som ger en god hållbarhet, 

färre utgångna varor och minskade 
förbrukningskostnader.

  Minimerad risk att sakna produkt vid 
patientbehandling.

  Billigare frakt och mindre produktsvinn – bra för 
plånbok och miljö.

De flesta sparar 3 – 10 procent av de årliga materialkostnaderna
Redan innan du väljer PlanOrder erbjuder vi dig att göra en preliminär analys av 
klinikens inköp och vad du kan förvänta dig att spara. 
Vi kommer med förslag på en effektiv utformning av ditt lager. Tillsammans sätter vi 
upp systemet och ordnar produktlådorna. Du får grundliga instruktioner om hur man 
beställer varor och kommer snabbt själv se hur enkelt det är.

Lätt att få överblick 
med tydligt märkta 
lådor och skåp med 
bild på artiklarna. 

Varje låda är märkt 
med en QR-kod. Du 
behöver aldrig skriva 
något. Bara skanna! 

Hjärnan i systemet: iPaden som 
kan monteras på vägg eller i ett 
bordsställ.

Genomskinliga 
avdelare på
de öppna hyllorna 
underlättar överblick 
och ordning.



Föranalys  
Boka en demo på kliniken 
så erbjuder vi en preliminär 
analys av klinikens material 
för att visa var och hur mycket 
du kan spara genom att till 
exempel välja billigare, likvärdiga 
alternativ. 

 

Genomgång av materialet 
Tillsammans går vi igenom hela 
klinikens material. Syftet är 
att trimma ditt lager så att du 
säkerställer att du bara har de 
varor du behöver och använder 
regelbundet. 

 
 

Klart för start 
Vi sätter upp PlanOrder med dig 
och ger dig instruktioner så att 
du snabbt kan komma i gång. 
PlanOrder är redo att användas, 
och du har nu gott om tid att 
hantera andra intäktsrelaterade 
uppgifter samt ta hand om 
patienten.

Är PlanOrder ordentligt testat?

Ja! Det startade redan 2009, då Plandent i Finland tillsammans utvecklade 
systemet tillsammans med Collosseumklinikerna. 

PlanOrder är ett beprövat system med över 500 kliniker anslutna i hela 
Norden. Det är så enkelt att alla kan använda det. 

 

Boka ett möte och  
få en demonstration 

Mer information
Här får du reda på mer om PlanOrders 
fördelar:

Skicka ett mail till: planorder@plandent.se

Kontakta din närmsta förbrukningssäljare: 
plandent.se/kontaktpersoner

Läs mer här: plandent.se/planorder

 

Kom i gång 
med PlanOrder

 
På bara några dagar får du ett topptrim-
mat lager – och vi hjälper dig med hela 

installationen utan extra kostnad  
(värde 25 000 kr).



Så här säger 
användarna:
”Till och med vår dåvarande revisor undrade något år efter PlanOrder-
installation vad vi hade gjort eftersom kostnaderna för förbrukning hade 
gått ner så markant.”

-Jenny Enslöw, tandsköterska och inköpsansvarig,  
Tandgruppen i Kungsbacka

”Ett enkelt, ekonomiskt och tids besparande system med obe fintliga 
felbeställningar.” 

- Ann Weibull och Yanelys Lind, specialisttandläkare,  
Helsingborgs Specialisttandvård 

”Jämfört med alla kliniker jag hittills sett är detta det smidigaste 
systemet. Ett riktigt stort plus är PlanInvento.”

- Jane Viklund, tandläkare, Inlandets  Tandklinik

”Alla kan vara mer delaktiga i beställningarna. Innan satt vi med papper, 
penna och katalog – med PlanOrder blir det effektivt.”

Carina Edström, koordinator och tandsköterska,  
GHP Specialisttandläkarna.

”Litet lager, lätt att få överblick, ingen kassation, 
minimal tid läggs på beställningar, alltså 
ekonomiskt.” 

Jon Granath, Stångå Tandklinik & Svartå Tandklinik.

Boka en demo av PlanOrder på kliniken
Vid besöket kommer vi med ett skräddarsytt förslag  
som passar dina behov.
Kontakt:
planorder@plandent.se 
www.plandent.se/planorder 20

22
/2

Plandent AB  |  Box 90193, 120 22 Stockholm  |  Tel. 08-546 979 00 |  www.plandent.se  |  info@plandent.se


