
Praktisk Tidsbesparande

Ekonomisk

Rätt produkt, till rätt kostnad, 
på rätt plats, i rätt tid

hjälper din klinik att 
spara både tid och
pengar

Fördelarna är att:
• Du frigör tid som du kan använda till kliniskt

arbete = intäkter

• Du sparar pengar genom att göra smartare inköp

• Du får bättre koll på dina inköp av produkter

• Du får ett snabbrörligt lager och har alltid en bra
produkt i förrådet

• Du får ett rationellt lager på minsta möjliga yta

• Transportkostnaderna minskar, vilket i sin tur ger
miljömässiga vinster

Plandent AB | Box 90193 | 120 22 Stockholm | Tel: 08-546 979 00

För mer information, tala med din säljare eller 
kontakta oss på: planorder@plandent.se



Vad är PlanOrder?
• Ett sätt att få kontroll över dina förbrukningskostnader
• Ett sätt att frigöra tid till kliniskt arbete = intäkter
• Rationellt lagersystem med inbyggd beställningsfunktion
• Smidigt och enkelt beställningsverktyg som sker via QR-koder
samt via en väl uppdaterad produktkatalog som hjälper
dig spara både tid och pengar

• Smart lådsystem
• Ett bra inventeringsverktyg

Sparar tid och pengar
I och med en bättre överblick över klinikens lagerstatus får du 

tid över till att producera tandvård. Genom att effektivisera 

lagerhållningen minskar du också risken för felbeställningar och 

att produkterna blir för gamla. Dessutom spar kliniken på både 

miljön och fraktkostnader tack vare mer regelbundna beställ-

ningar. 

Rätt produkt, till rätt kostnad,
på rätt plats, i rätt tid

Smart lådsystem och andra lösningar
Det är enkelt att använda PlanOrder. Kliniken går igenom sin

beställningshistorik tillsammans med Plandents förbruknings-

konsult och väljer ut vilka produkter som bör finnas med i Plan-

Order.  På så vis får kliniken en bra överblick över vilka produk-

ter som förbrukas mest och som behöver vara lätt tillgängliga. 

Varje produkt får lagerlådor. När innehållet är slut registreras 

lådans QR-tagg i PlanOrder-sändaren.  

QR-teknik/PlanOrder-sändaren
Systemet bygger på en sändare som smidigt fästs på antingen 

väggen eller i ett bordsställ. Denna går enkelt att använda när 

man önskar beställa påfyllning av en vara. Du scannar QR-taggen 

på den blå lådan med hjälp av kameran, eller söker manuellt 

i produktkatalogen i sändaren. Du kan välja mellan att släppa 

order manuellt direkt, alternativt välja ett specifikt datum för 

automatiskt ordersläpp. Här går det även att skapa en unik 

favoritlista för att smidigt komma åt sina favoriter inför varje 

beställning. Allt sker sedan av sig själv, vilket frigör mer tid till 

kliniskt arbete.

Vill du veta mer om PlanOrder, tala med din säljare eller 

kontakta oss på: planorder@plandent.se

Ordning och reda, 
oavsett storlek på klinikens lager
Den ena kliniken är inte den andra lik. 
Därför finns smarta lösning på hur ditt lager kan se ut

Plandent AB erbjuder PlanOrder - ett rationellt 
lager- och beställningssystem som gör att klinikens 
lagerhållning blir mer kostnadseffektiv. Vilket bidrar 
till att du får en bättre ekonomi, bättre överblick och 
har kontroll på dina inköp. 

PlanOrder-sändaren
- det enda verktyget som behövs
• Scanna & lägg till nya artiklar
• Skapa egna favoritlistor
• Enkel att använda




