Microlog er et norsk selskap som utvikler kundevennlige og robuste kiosker for ulike forretningsområder. Selskapet er lokalisert på Langhus, rett syd for Oslo. Vi fasiliterer omsetning for mer enn 3 milliarder kroner for våre kunder årlig. Den avanserte programvaren automatiserer dine betalingsprosesser,
og gir deg frihet til å fokusere på driften av ditt legekontor. Våre automater er godkjente ihht CE, EMC,
Nemko, PNC og PCI. Fjernovervåkning og automatiserte driftsrutiner bidrar til sikker og stabil drift.

HELSEAUTOMAT FOR DITT LEGEKONTOR
Microlog gjør alt enklere
Helse-automaten er enkel å bruke for deres pasienter, samtidig som den er en
avansert betalingsløsning for deres klinikk.

Betaling på alle vis
Etter konsultasjon kan pasienten velge å betale med Vipps eller betalingskort
direkte på automaten, eller motta faktura for etterskuddsbetaling direkte skrevet
ut fra automaten. Deres klinikk bestemmer selv hvilke kreditt- og debetkort som
automaten skal akseptere, i tillegg til kontaktløs betaling. Om pasienten går uten å
betale sendes faktura i posten.
Vipps, kortbetaling eller faktura…
Alle avstemminger fra Vipps, faktura og kortbetaling blir gjort direkte til deres egen
bankkonto. Helseportalen samler inn alle betalingstransaksjoner, sender daglige
avstemminger og ukentlige omsetningsrapporter pr epost.

Du bestemmer!
Som eier av dine fordringer kan du når som helst kreditere en faktura…
•
•
•

Snapshot av deres totale pasientfordringer med status pr d.d.
Fleksibel rapporteringsfunksjonalitet, inkludert lagring av uke, månedsrapporter og
avstemminger fra betalingsterminalen
Registrering av alle transaksjoner med kopi av kvitteringer
direkte i administrasjonspanelet

Vi sørger for stabil drift
•
•
•

Automatiserte SMS- eller e-postvarsler når du skal fylle på kvitteringspapir
(i god tid før det er tomt)
Fjernkontroll av betalingsenheten
Fjernoppgraderinger og overvåkning av automater

Høy sikkerhet

MÅLSKISSE

Kommunikasjonen mellom automatene og kundeportalen skjer kryptert.
Data lagres ihht GDPR. Betalingsterminalene leveres av Nets og er PCI-sertifiserte.
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