Excent app

Mijn chat

Veilige dataopslag & online communicatie

Klinkt het volgende u als
muziek in de oren? Eén
centrale plek waar u
terecht kunt voor
kennisgeving over uw
patiënten, berichten van
uw tandtechnicus? Goed
nieuws: met de komst
van de Excent app is dit
realiteit geworden!

Excent Cloud Samen sterk!

In de app staat privacy gevoelige informatie over uw patiënten. Dit houdt in dat

De Excent Cloud is een initiatief van Excent Tandtechniek
en stelt veilige dataopslag en communicatie voorop.
Neem voor meer informatie gerust contact op met uw
Excent-contactpersoon óf bel naar 0800 330 0000.

verificatie van uw gegevens aan bepaalde eisen moet voldoen (controle op BIGnummer en er kunnen geen algemene e-mailadressen verwerkt worden, zoals
info@praktijk.nl). U ontvangt binnen enkele werkdagen uw wachtwoord per e-mail.

App activeren

Gebruikers toevoegen

1. Vraag uw ‘Mijn Excent’ account aan

Daarnaast kunt u ook assistenten en

via www.excent.eu
2. U ontvangt per email uw inlog
gegevens
3. Download de app in de App Store
of Google Play.

baliemedewerkers toegang geven tot
de app. Login op ‘Mijn Excent’ via
www.excent.eu, onderaan bij
‘Mijn profiel’ kunt u bij ‘Mijn
assistenten’ gebruikers toevoegen.

www.excent.eu

Met ingang van de nieuwe privacywet is een veilige omgeving voor uw (patiënt)
data en communicatie belangrijker dan ooit tevoren. Juist om deze reden heeft
Excent, in samenwerking met een team van specialisten, een
gebruiksvriendelijke app ontwikkeld, waarbinnen uw workflow security te allen
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hierom wijzen wij u
nogmaals op de patiëntfoto upload in de Excent
app. Een veiligere manier
om uw patiëntfoto’s te
delen is er niet!

Heeft u vragen
en/of opmerkingen
omtrent privacy
gerelateerde zaken?
Stuur dan gerust een
e-mail naar
privacy@excent.eu
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