
Vi introducerer Mölnlycke® Portal 

Maksimer værdien af 
dine procedurepakker

Nu kan vi specificere 
og analysere vores 
pakkeforbrug for at 
opnå mere værdi.
- indkøbere

‘ ‘
Din organisation sparer tid, penge og affald med kundetilpassede kirurgiske 
procedurepakker. Du kan nu maksimere den værdi, du opnår med dine pakker, med 
Mölnlycke’s nye pakkehåndterings portal. Vores kunder har været med i hvert eneste 
trin af udviklingen, og vi har derfor bygget en portal, der løser dine
udfordringer, ved at give dig:

Kontrol 
Portalen giver dig 
kontrol over dit teams 
procedurepakker. Du kan 
styre dit forbrug af pakker 
og optimere værdien takket 
være detajlerede statistikker

Transparens
Mölnlycke Portal lader 
relevante brugere i hele 
organisationen styre brugen 
af pakker ved at vise alle 
pakker og alle komponenter 
i hver tilpasset pakke

Effektivitet
Mölnlycke Portal er let at 
bruge med enkle og logiske 
trin og kommandoer. 
Portalen giver dig mulighed 
for nemt og hurtigt at dele 
pakkeinformationer og 
pakkeændringer på en 
transparent og effektiv måde 



En løsning                                  
der gør en forskel 

Tag en prøvetur!
Prøv Mölnlycke Portal og se hvilke fordele, den kan give dig og din organisation! 

Startside
Her kan du se en oversigt over portalens 
indhold  

Produktkatalog
Et overblik over alle de produkter, der kan 
inkluderes i din procedurepakke

Indkøbsstatistikker
Pakke og komponentstatistik, der kan 
eksporteres til Excel

Mine pakker
Din pakkeoversigt med mulighed 
for at søge specifikt på hospitaler og 
specialer

Overblik over pakkeændringer og 
benchmark
Det er enkelt at ændre i pakkerne 
med informationsdeling i portalen.
Forslag til forbedringer og mulige 
effektivitetsgevinster i nuværende 
pakker

Logistik
Portalen giver dig information om 
ordrestatus, ordreindhold og leverancer. 
Dit team har adgang til logistikinformation 
døgnet rundt
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