Nyt hardware-koncept giver udvidet garanti
WinPLC og EG Clinea-kunderne får bedre betingelser på hardware, når nyt fælles hardware-sortiment rulles
ud i EG Healthcare.
Efter at A-Data er blevet en del af EG-familien,
har vi nøje gennemgået det udvalg af hardware, som henholdsvis A-Data og EG Healthcare hidtil har tilbudt kunderne. Vi ønsker
naturligvis at understøtte praksis med præcis
den hardware, der får hverdagen til at fungere
bedst muligt. Derfor kommer vi nu med et nyt
fælles hardware-sortiment med forbedringer
på blandt andet garanti.
EG Healthcare og A-Data har haft forskellige
typer af hardware fra forskellige leverandører.
Det har vi løbende arbejdet på at finde en
fælles vej for, og det er nu lykkedes.
EG Healthcare har i en årrække haft Lenovo
som hovedleverandør af servere, arbejdsstationer, bærbare pc’ ere og skærme, mens A-Da-

ta har haft et stærkt samarbejde med en lokal
leverandør, hvor de enkelte dele blev stykket
sammen efter ønske.
Vi har desuden haft et bredt udvalg af perifer-
hardware som tidskortprintere, labelprintere mv.

Fælles sortiment der matcher den
travle klinik
For at opnå den stærkeste synergi og de
bedste priser og betingelser for alle vores
fælles kunder på EG Clinea- og WinPLC-platformen, har vi nu valgt et fælles sortiment. Et
sortiment, som både dækker bredt og har den
høje kvalitet, vi vægter i EG, og som vi ved kan
performe højt i klinikken med travle hverdage
fyldt med patienter.

Tegn service på alt hardware
Vi vil også fremover tilbyde et nyt servicekoncept på hardware. Det betyder, at I kan tegne service på ALT
hardware i klinikken, ikke kun på det udstyr, I har købt hos os. Servicen tilbyder vi på tre niveauer, så det er
muligt at tegne netop den aftale, der passer jer bedst.
Kontakt os for mere information om det nye fælles hardware-sortiment og den nye mulighed for at tegne
service på alt hardware.

12 måneders gratis onsite garanti
Lenovo vil fremover være leverandør af vores
servere, arbejdsstationer, bærbare pc’ ere
og skærme. Vi vil fortsætte med at have et
bredt udvalg af komplementær-hardware som
ankomstterminaler, tidskortprintere og meget
andet spændende.
Et nyt fælles tiltag er også, at vi tilbyder 12
måneders gratis onsite garanti på de servere,
arbejdsstationer, ankomstterminaler samt
Firewalls hardware, I køber hos os. On-site-garantien tilbydes ved fejlretning, der ikke kan
udbedres via remote/telefon.
Samtidig øger vi garantiperioden fra 12 til 24
måneder på alt hardware, der købes igennem
EG Healthcare.

WEBINARER NETOP NU
Vores webinarer er mere populære end nogensinde. Få her et overblik over aktuelle WinPLC og
EG Clinea-webinarer med forskellig fagspecifik
inspiration.
Udover at være coronavenlige er webinarer også en ret god mulighed for
at kombinere faglig inspiration med en velbrygget kop kaffe i en behagelig
stol. Vi glæder os til at byde velkommen til en række spændende online
kurser til både WinPLC og EG Clinea.
Det er webinarer med forskelligt fagligt indhold som sårbarhedsscanning,
klynge-specialudtræk, tips & tricks og E-Moduler.
Jens-Henrik Engqvist og Mads Kaae Petersen giver et kort overblik over
aktuelle og kommende webinarer:

A-data

EG CLINEA

Fokus på dine kronikere i
WinPLC
20. maj kl. 16:00 - 16:45

EG Clinea tips & tricks
4. maj. 120 min.

EG Clinea tips & tricks
11. maj. 120 min.

For ansatte i almen praksis

For ansatte i speciallægepraksis (alle specialer).

Vil du gerne vide mere om, hvordan WinPLC
sikrer dit faglige overblik og understøtter
løbende behandling af dine kronikere?

Vil du lære dit lægesystem bedre at kende?

Lær dit lægesystem endnu bedre at kende.

Pris pr. deltager: kr. 368,75 inkl. moms.

Se mere

Se mere

Se mere

A-Data ISO re-certificeret

Et styringsværktøj

A-Data er netop kommet gennem nåleøjet og blevet re-certificeret efter
informationsstandarden ISO 27001.
- Det er første gang i EG Healthcare, at vi har en ISO re-certificering af vores it-løsning. Certificeringer ligger i naturlig forlængelse af vores løbende
strukturerede arbejde med produktudvikling og sikkerhed, og vi ser på at få
certificeret hele vores produktportefølje i EG Healthcare. Det er bestemt et
punkt, vi prioriterer, da positive certificeringer forventeligt vil have en god
effekt i forhold til vores løsninger og vores mange brugere, siger Michael
Frank Christensen, EG Healthcare.

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed.
Et styringsværktøj, der hjælper virksomheder med at beskytte værdifulde
informationer, herunder persondata, på en sikker og troværdig måde. ISO
27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer
samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

