SENASTE TEKNIKEN I HEMTJÄNSTEN

Vår Smartphone-app ger smidig
planering och dokumentation
TID- OCH INSATSRAPPORTERING

• Enkelt handhavande

”Med IntraPhone kvalitetssäkras de be-

• Tillgång till information och planering på plats

viljade insatserna på ett rättssäkert och

• Säker platsidentifiering

enkelt sätt”

• Kan kombineras fritt med IntraPhones övriga
lösningar
• LiveText
• Kartfunktioner

ENKELT HANDHAVANDE

SÄKER PLATSIDENTIFIERING

Du som arbetar inom omsorgen behöver
ett effektivt verktyg för att säkerställa den
dokumentation myndigheterna kräver. Du
behöver också tillgång till rätt information
på plats hemma hos vårdtagaren för att
kunna göra ett så bra jobb som möjligt.
IntraPhone har jobbat hårt för att
utveckla ett enkelt och intuitivt verktyg för
insatsrapportering och dokumentation via
Smartphone. Funktionalitet och arbetsflöden har anpassats för att i största möjliga
mån stödja olika personalkategoriers arbete
hemma hos vårdtagaren och administrationen kring detta.
Gränssnittet är pedagogiskt uppbyggt
med tydliga ikoner som kompletteras med
förklarande texter i ett stilrent touchgränssnitt. Dagens rapporter kan redigeras
och godkännas direkt i mobilen, ingen kö
framför datorn i grupprummet längre!

Genom att säkert identifiera vem som
befunnit sig hemma hos en vårdtagare
vid en viss tidpunkt ökar rättssäkerheten
för både personal och vårdtagare. Intra
Phone säkerställer att beviljade besök
har levererats. Platsen identifieras enkelt
med QR-koder, ett slags streckkoder som
avläses med mobiltelefonens kamera,
eller så kallade NFC-taggar (RFID).

TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH
PLANERING PÅ PLATS
I applikationen visas samtliga inplanerade
besök under en arbetsdag för personalen.
För varje vårdtagare kan man få upp
detaljerad information så som planerade insatser för pågående och framtida
besök, dokumentation från tidigare
besök, genomförandeplan, adressinformation, portkod med mera. Applikationen hämtar alltid aktuellt schema. När
planeringen förändras under dagen ges
ändå en korrekt bild. Dessutom undviks
papperslistor med dagens planering och
de sekretessproblem dessa kan medföra.

KAN KOMBINERAS FRITT MED INTRAPHONES ÖVRIGA LÖSNINGAR
IntraPhones applikation för Androidbaserade Smartphone är en äkta multiplattformslösning för dokumentation,
insatsrapportering och kvalitetssäkring
vid omsorg i hemmet. Den kan användas
på vanliga Smartphones och tablets och
kombinerar insatsregistrering, kommunikation och dokumentationstjänster med
planering och låshantering. Därigenom
skapas ett komplett ledningssystem för
omsorg i hemmet. Den kan användas
tillsammans med IntraPhones befintliga
system för fasta telefoner och därigenom
tillhandahålls en lösning som passar alla
personalkategorier.
LIVETEXT
En av de mest uppskattade funktionerna
i IntraPhone-systemet är meddelandehanteringen och möjligheten att enkelt
tala in den sociala dokumentationen
istället för att behöva skriva ner den.
LiveText-tjänsten tillhandahåller en egen
sekreterare åt hemtjänstmedarbetaren,
där den intalade dokumentationen auto-

matiskt överförs till text som kan bli en
del av vårdtagarens dokumentationsakt.
Personalen kan lämna meddelanden mellan grupper, platser samt få meddelande
från ledning.
SÄKER INLOGGNING
Inloggning med tvåfaktorsautentisering
men hjälp av NFC-token eller NFC-kort
stöds i den mobila lösningen. All information på enheten är krypterad i vila.
KARTFUNKTIONER
Hur tar jag mig från min nuvarande
position till nästa vårdtagares adress på
bästa sätt? Med det inbyggda kartstödet
får du hjälp att navigera mellan vårdtagarna på ett enkelt och standardiserat
sätt.
VILKA TELEFONER STÖDS?
Applikationen fungerar på de flesta
Android-baserade Smartphones och
läsplattor med version 4.x eller högre.
För att platsidentifiering med QR-koder
ska fungera behövs en kamera av normal
kvalitet och för att kunna använda NFC
för platsidentifiering och personalinloggning krävs en telefon med stöd för detta.
Bäst användarupplevelse får man om
telefonens skärm är stor och tydlig.
IntraPhone AB
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-640 51 00
info@intraphone.com
www.intraphone.com

