ResiPlus®

| Dodatki

uniwersalny i dynamiczny

Łącz dodatki z ResiPlus® w miarę potrzeb Twojej placówki!
ResiPlus® można łączyć z unikalnymi dodatkami stworzonymi, aby maksymalnie zoptymalizować
korzyści wynikające z pracy z systemem. Każda placówka jest wyjątkowa, dlatego aplikacje i
dodatkowe moduły są w pełni konﬁgurowalne, dzięki czemu to ResiPlus dostosowuje się do potrzeb i
standardów Twojej placówki, a nie odwrotnie.

Strona internetowa zaprojektowana, aby przyspieszyć i
poprawić komunikację między
rodziną, a pracownikami placówki.
Dzięki integracji aplikacji z
ResiPlus, będziesz mógł wysyłać
wiadomości, raporty oraz
udostępniać dokumenty należące
do podopiecznych. Dzięki R+
Rodzina możesz:

Proste i funkcjonalne narzędzie
dostępne na urządzenia z
Androidem, umożliwia dostęp do
danych pacjentów w dowolnym
miejscu. Zaprojektowane, aby
ułatwić wprowadzanie raportów
oraz konsultacji przez lekarzy,
pielęgniarki oraz ZTO. Dzięki R+
TA możesz:

Tworzyć oraz publikować raporty
dotyczące opieki, a także
podjętych działań, bazując się na
informacjach wprowadzonych w
ResiPlus®.

Aktualizować i sprawdzać:

Publikować wiadomości oraz
udostępniać kalendarze z
zaplanowanymi zadaniami.
Udostępniać faktury.
Wysyłać prywatne wiadomości.

Schorzenia i historię choroby.
Alergie.
Plan leczenia.
Kontrole stanu podopiecznych.
Raporty.
Zlecenia.
Powiadomienia.

Aplikacja, która zoptymalizuje
czas poświęcony na wykonywanie
codziennych czynności administracyjnych i kontrolnych. Dzięki
R+ Alerty możesz:

Zaprojektowany z myślą o
opiekunach medycznych. Dzięki
prostemu w użyciu i intuicyjnemu
R+ TE możesz:
Wprowadzać:

Kontrolować:

Kontrole.

Czy dana kontrola, czynność,
ocena, skala lub raport została
zrealizowana.

Podawane leki.

Czy podopieczny spełnia
określone warunki i posiada
wprowadzone rejestry.

Wyświetlić:

Czy po przekroczeniu określonej
ilości dni, dane zadanie zostało
wykonane.
Ponadto, będziesz mógł utworzyć
grupy robocze oraz dodać ﬁltry,
które ułatwią wyszukiwanie oraz
wprowadzanie kontroli i
czynności.

Raporty.

Raporty.
Dokumenty.
Zalecenia innych specjalistów.
Wysłać/odebrać:
Wiadomości.
Komunikaty.
Powiadomienia.

ResiPlus®_kompleksowe rozwiązanie

Kim jesteśmy?
Jesteśmy liderem wśród producentów oprogramowania dla
sektora opieki długo- i krótkoterminowej. Od 1998 oferujemy
rozwiązania technologiczne dla Domów Opieki, Domów Pomocy
Społecznej, Domów Dziennego Pobytu oraz pozostałych
podmiotów świadczących tego rodzaju opiekę.
Staramy się zaspokajać potrzeby naszych klientów bazując się na
ich opiniach oraz obserwując standardy i zmiany zachodzące w
sektorze.

Dlaczego warto nas wybrać?
Polecają nas nasi klienci, w chwili obecnej współpracuje z nami
1700 (1) placówek.
Oferujemy najlepszą jakość, cenę oraz usługi na rynku.
Jesteśmy liderem wśród producentów rozwiązań
informatycznych dla sektora opieki długo- i krótkoterminowej
od ponad 20 lat.
Wierzymy, że dzięki współpracy z naszą ﬁrmą, jakość
oferowanych przez Państwa placówkę usług wzrośnie.
(1)
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CHINY
FRANCJA
KOLUMBIA
KOSTARYKA
MEKSYK
POLSKA
PORTUGALIA
PORTORYKO
WIELKA BRYTANIA

