Digital Business Manager (DBM) käyttöön
Hammas Hohde Oy:ssä!
Fenux Oy:n kehittämä Digital Business Manager (DBM) -ratkaisu automatisoi taloushallinnon
rutiineja ja tehostaa sopimussuhteiden hallintaa ja vuorovaikutusta. Palkkio- ja palkanlaskentaprosessissa kerättävän lasku– ja suorituskykydatan DBM jalostaa automaattisesti kattaviksi,
visuaalisiksi raportointinäkymyksi kolmella tasolla: yksilö-, klinikka- ja ketjutaso. Konkreettisista hyödyistä vakuuttuneena Hammas Hohde Oy otti DMB:n käyttöön kesäkuussa 2018.
- Olemme kasvaneet nopeasti ja kasvumme jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa. Panostamme niin
orgaaniseen kuin yritysostojen kautta tapahtuvaan kasvuun. Orgaanisen kasvun tavoitteellinen johtaminen edellyttää reaaliaikaista raportointia johtamistoimenpiteiden vaikuttavuudesta niin yksilö- kuin
toimipaikkatasolla. Samoin meille on tärkeää nähdä lukujen valossa, miten palvelukonseptimme realisoi asiakaskokemuksen tuloksiksi ja missä kehittämispotentiaali sijaitsee. Menestyksekäs kasvu yritysostoin edellyttää kirkasta näkymää paitsi klinikoiden suorituskykyyn niin myös suorituskyvyn taustalla
vaikuttaviin tekijöihin. Menestyksen avaintekijöitä ovat kuitenkin aina osaavat ammattilaisemme. Siksi
meille on tärkeää hallinnoida joustavasti, nopeasti, virheettömästi, yksilöllisesti ja avoimesti ammattilaistemme palkkiomaksuprosessia ja siihen liittyvää vuorovaikutusta. Fenuxin tarjoama Digital Business Manager –ohjelmisto vastaa kaikkiin näihin tarpeisiimme. Toimintojen digitalisointi on kasvumme edellytys, sillä se mahdollistaa parhaan mahdollisen laadun tuottamisen niin Hohteen asiakkaille kuin ammattilaisillekin. Olemme Hohteessa vaikuttuneita Fenuxin rakentamasta DBM-ratkaisusta
sekä heidän palveluasenteestaan ja panoksestaan varmistaa ohjelmiston sujuva käyttöönotto organisaatiossamme, toteaa Hammas Hohde Oy:n toimitusjohtaja, erikoishammaslääkäri Ville Pesonen.
- Arvostamme Hammas Hohde Oy:n luottamusta tarjoamaamme ratkaisuun ja palvelukykyymme.
Olemme innolla tukemassa heitä nyt ja huomenna DBM-ratkaisun hyödyntämisessä niin ammattilaisten, palveluiden kuin tuloksellisuuden tavoitteellisessa johtamisessa. Jo käyttöönottoprosessin aikana
Villen innovatiivinen joukkue toi meille uusia ideoita ja ajatuksia siitä, miten DBM-ohjelmistoa kannattaisi edelleen kehittää. Osaa näistä idoista toteutammekin jo DBM-ohjelmistoon. Uusia päivityksiä on
siis luvassa melko pian toteavat CEO Ari Heiskanen Fenux Oy:stä.
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Hammas Hohde Oy on vuonna 2014 perustettu kotimainen ketju, jonka tavoitteena on tarjota parasta suun terveydenhoitoa ja erikoishammas-lääkäripalvelua
Suomessa. Hammas Hohde Oy kokoaa toimialueensa parhaat asiantuntijat yhden
katon alle ja luo huippuammattilaisille edellytykset, jotka tukevat asiantuntijoiden
välistä konsultointia ja saumatonta hoitoketjua. Nopeasti kasvanut ketju toimii jo
viidellä paikkakunnalla ja kasvu jatkuu voimakkaana. www.hammashohde.fi

FENUX on erikoistunut suunnittelemaan ja toteuttamaan uuden ajan digitaalisia
ratkaisuja johtamisen, myynnin ja asiakaspalvelun tueksi ja tehostamiseksi. Tarjoamme asiakkaillemme sekä avoimia että räätälöityjä ratkaisuja heidän liiketoiminnan kasvu- ja kannattavuustavoitteden saavuttamisen tueksi. Fenuxin toimintaa
ohjaava periaate on: ”Deliver more than expected”. Kasvamme yhdessä asiakkaidemme kanssa yhä parempiin tuloksiin. www.fenux.fi

