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LMDOKI
Általános tudnivalók
Az LMDoki (www.lmdoki.hu)egy egészségügyi mobil applikáció, amely megvalósítja a Last
minute konstrukciót a magán egészségügyi szolgáltatások terén.
A konstrukció lényege, hogy sávos kedvezmények adhatók az egyes vizsgálatokra annak
függvényében, hogy milyen közeli az időpont.
Az LMDoki használatával kedvezményes áron értékesítheti azokat a vizságlati időpontokat,
melyek nem kerültek lefoglalásra és már csak szűkös időkeret áll rendelkezésre a
vizsgálatig.
Az LMDoki partnere a Medio, így a Medio rendszerben egyszerűen és gyorsan beállíthatja
az egyes vizsgálatok kedvezményeit és publikálhatja őket az LMDoki mobil applikációban.

Üzembe helyezés menete
- A Medio felületén válassza a vizsgálatok / tömeges vizsgálat szerkesztést
- Válassza a Last Minute kedvezmény paramétert
- Válassza ki azokat a vizsgálatokat, amiknél szeretné beállítani a kedvezményes
időpontokat és nyomja meg a szerkesztés gombot
- Állítsa be a kedvezményes sávokat az alábbi ablakban

-
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Itt megadhatja, hogy hány órával a vizsgálatot megelőzően mekkora
kedvezményt biztosít a vizsgálatra
Több sávot is megadhat (Pl.: 24 óra - 5%; 12 óra - 10%; 6 óra - 20%)
A beállított kedvezmények, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG az LMDoki mobil
applikációban lesznek elérhetőek, a saját foglalási oldalon nem
FONTOS! Ezeknél a vizsgálatoknál a “Mennyivel korábban lehet
foglalni” foglalási korlátot állítsa 0 órára.

Végül válassza a Forgalmi csatornák beállítást és engedélyezze az LMDoki
csatornába a vizsgálatokat.
- FONTOS! Akár az összes vizsgálatot engedélyezheti, azokat is, ahol
nem adott kedvezményt! Ez Önnek díjazásba nem kerül!

Elszámolás
Az LMDoki által küldött páciensek esetén az intézménynek csak a kedvezményt kell
biztosítania, egyéb díja a szolgáltatásnak nincs.
Az LMDoki a páciensektől foglalási díjat kér a foglalás során, ez az ő bevétele.
Következésképpen
a
szolgáltatás
adminisztrációt, illetve elszámolást.

nem

igényel

szerződéskötést,

egyéb

Gyakran ismételt kérdések
- Honnan tudom, hogy a foglalás LMDoki-ról érkezett és mennyi kedvezményt
kaphat a páciens?
A Medio-ban a foglalás forrása LMDoki és minden esetben a kedvezményes árat
látja, amennyit a páciensek fizetnie kell.
-

Mit lehet tudni az LMDoki-ról?
Az LMDokiról bővebben a www.lmdoki.hu weboldalon talál információkat.
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