
BizPoint Fot
Det moderna jornalsystemet för Fotterapeuter. 

Vill du ...
... få ägna dig åt det du är bäst på d v s fötter? 

BizPoint Fot är ett modernt journalsystem som förenklar 
för dig och finns med hela dagen i alla moment.  
BizPoint Fot är komplett med Bokning, Kassa, Kundkort 
och Specialistjournaler. Alla funktioner du behöver är 
snabbt tillgängliga.

499 kr/månad
   

priser exkl moms.

Betala månadsvis via autogiro och bind inte upp dig. 

Bokning
Både den lokala bokningen och onlinebokningen finns 
på din egen dator så bokningarna alltid stämmer med 
vad som är bokat även när Internet krånglar.



Bokade tjänster säljer du med ett dubbelklick i tidboken 
-  Smidigt eller hur?

Onlinebokningen är anpassad för både datorer och 
mobiler och dess rena design gör det lätt för dina 
kunder att välja behandling och snabbt få förslag på 
lediga tider. 

Vill du så får kunden se lediga tider och kan boka sig 
utan att först logga in, vilket gör det enklare att boka 
och ger dig fler kunder.

Med Min Tidbok ser du alla dina bokningar i din egen 
mobil och kan boka och omboka vid behov.

Påminnelser
Automatiska påminnelser via mejl och sms hjälper dina 
kunder att komma ihåg sina bokningar.

Kassa (om så önskas)
Behandlingar säljer du direkt från bokningen. Produkter 
säljer du från lista med fin sökning eller med streckkods-
läsare. 

Du kan fritt kombinera olika betalningssätt, såsom 
kontant, kontokort, presentkort och fakturering.

Subventioner från landsting och kommun hanteras 
smidigt och praktiskt.

Kundkort
I kundkortet håller du reda på adress, telefon och mejl 
till dina kunder och med en enkel sökfunktion hittar du 
snabbt den kund du vill. Du kan skicka mejl och sms till 
kunden direkt från kundkortet.

Fotjournal

Fotjournalen innehåller två delar. Dels en bild där du 
kan markera med symboler och dels en profil där du 
markerar parametrar för snabb översikt.

Bild- och textjournal
Journalföringen blir komplett genom att du kan skriva 
vad du vill i textjournalen och spara bilder i 
bildjournalen.

    bqsystem.se
  info@bqsystem.se

031-711 13 20
BizPoint utvecklas kontinuerligt och skillnader kan därför finnas 
mellan produktblad och levererad programvara. 
Verifiera viktiga funktioner med din återförsäljare före order.
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