
Medisch dossier gezelschapsdieren

Agenda gezelschapsdieren

PaardConnected Healthcare

Viva 3 Online is een praktijkmanagementsysteem met een moderne interface voor 

landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en gemengde praktijken. Viva 3 Online maakt 

gebruik van dezelfde stabiele en snelle Cache database als Daisy en Viva maar beschikt 

wel over een moderne webinterface. Als praktijk kunt u er zelf voor kiezen om Viva 3 Online 

lokaal op een server te plaatsen of door ons beschikbaar te laten stellen via uw eigen 

“Private Cloud” omgeving. U bent in Controle.

Viva 3 Online in een notendop
. Moderne interface
. Stabiele Cache database
. Overal beschikbaar: lokaal of via een “Private Cloud”
. Vaste overzichtelijke tarieven
. Ondersteuning van verschillende browsers (Internet  
  Explorer, Safari, Firefox)  
. Ondersteuning voor Windows tablet, pc en iPad .  
. Updates worden automatisch geladen 

GEZELSCHAPSDIEREN

Medisch dossier Op het medisch dossier vindt u 
snel alle belangrijke gegevens van uw cliënt/dier, ver-
wijzende arts en eventueel de dierhouder. Belangrijke 
attentienoot, memo en financiële gegevens zijn direct 
zichtbaar.

Spreekkamer  In de spreekkamer van Viva 3 Online 
kunt u makkelijk vanuit de wachtkamer de patiënten 
naar de spreekkamer halen en het medisch dossier 
openen. Hier kunt u vaccinaties, terugkerende 
afspraken, financiële handelingen, labo en klinis-
che onderzoeken bekijken en aanvullen. Ook kan 
u alle gekoppelde digitale bestanden bekijken en 
doorsturen.  Er verschijnt een ‘pop-up’ scherm voor 
bijkomende communicatie van spreekkamer naar 
balie. 

Agenda  De agenda is volledig geïntegreerd binnen 
Viva 3 Online. U kunt heel eenvoudig een afspraak 
plannen, vanuit de agenda doorzetten naar de 
baliewachtrij en deze vervolgens ophalen in de 
spreekkamer. 

Koppelingen  Koppelingen met PIN, kassasys-
teem, VetCIS, Fidin, Petplan verzekeringen, bloed/
urine analyse apparatuur van Idexx, Menarini, Skill, 
automatische NDG koppeling etc. 

Paarden  Geïntegreerde paardenmodule met o.a. 
beheer van de dierhouder. U kunt registreren of een 
paard voor consumptie dient of niet.
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Veterinary Software

VIVA 3.0

Viva 3 Online !



Visitebrief & Ordering landbouwhuisdieren

Bedrijfsbehandelplan landbouwhuisdieren

 Voor gezelschapsdieren-, gemengde of land- 
bouwhuisdierenpraktijken biedt Viva alles wat u 
als dierenarts nodig heeft.

 Corilus biedt naast software ook hardware en 
bijhorende diensten ter ondersteuning van uw 
informatica.

Corilus adviseert:
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Klantenportaal landbouwhuisdieren

ToDo lijsten landbouwhuisdieren

Connected Healthcare

Pelmolen 20

NL - 3994 XZ Houten

info@corilus.nl

www.corilus.nl

Tel. +31 (0)30 634 72 50

Fax +31 (0)30 606 78 71

LANDBOUWHUISDIEREN

Visitebrief & ordering  Met de nieuwe V&O 
module kunt u heel snel een nieuwe visitebrief 
maken op locatie bij uw veehouder, anamnese 
teksten invullen of gebruik maken van vooraf 
gedefinieerde standaard teksten, logboekregels 
toevoegen en vervolgens de visitebrief incl. 
factuurregels en logboekregels doormailen naar 
de veehouder. Het is ook mogelijk om snel eerder 
gemaakte visitebrieven door te nemen, te printen of 
te mailen. Met de FIDIN koppeling kunt u snel het 
repertorium raadplegen.

BGP/BBP  Gebruik van uw eigen interne  
productcodering uit uw praktijkmanagement-
systeem. Automatische waarschuwing op de 
visitebrief zodra er medicijnen worden voorge-
schreven die niet op het behandelplan staan. 
Automatische waarschuwing in de baliemodule 
zodra er medicijnen worden afgegeven die niet op 
het behandelplan staan. Makkelijk te raadplegen, 
te printen of door te mailen voor iedereen binnen 
de praktijk, ook voor baliemedewerkers wanneer 
een veehouder medicijnen komt afhalen. Enorme 
tijdwinst door het direct digitaal ondertekenen op 
tablet of notebook. 

Geïntegreerd klantenportaal  Via het 
geïntegreerd klantenportaal wordt het delen van 
digitale documenten tussen de praktijken en zijn 
veehouders vrij eenvoudig.

Agenda  Viva 3 Online beschikt over uitgebreide 
agendakoppelingen met Microsoft Exchange. 
Wanneer u in Viva 3 Online op locatie inlogt, 
verschijnt in de rechterzijde uw agenda, die 
gesynchroniseerd wordt met uw agenda vanuit 
Microsoft Exchange. Bij het klikken op de afspraak 
wordt automatisch de klantenfiche geopend.

Mailing  Vanuit Viva 3 Online is het makkelijk om 
standaard e-mail templates te maken en aan te 
passen voor de verschillende mail mogelijkheden 
vanuit Viva 3 Online (afspraakbevestiging, 
klantenportaal, visitebrief, oproepen, facturen, 
BBP/BGP, medisch dossier, enz.). U kunt vanuit 
Viva 3 Online de entingsoproepen versturen 
per e-mail. Snel en gemakkelijk via filters zoals 
diersoort, cliënt, dier, oproepsoort, datum en 
status. Het is ook mogelijk om de herinneringen 
per brief, kaart of via de service “personal card” te 
versturen.

Boekhouding  Via webservices wordt een link 
voorzien naar het extern boekhoudpakket EXACT, 
het meest gebruikte boekhoudpakket in Nederland.

Veiligheid  Als administrator bepaalt u wie er 
toegang heeft tot uw praktijkgegevens. U bepaalt 
ook uw wachtwoord policy voor de hele praktijk 
(minimale lengte, hoofletters, getallen, speciale 
tekens). 

 
Overige functionaliteiten: voorgedefinieerde 
teksten, standaard documenten en document-
stijlen, ToDo lijsten, open cases, financiën, 
producten, controle verzonden e-mails, enz.

Onze opleidingen doen uw 
investering renderen.


