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Mobilné riešenia zabezpečujú, práve v oblasti starostlivosti o chorých a starých istú, vysokokvalifi kovanú a efektívnu prácu. mobile.care 
môže byť, vychádzajúc zo základných znakov, na prianie rozšírené o početné alternatívne funkcie – až po kompletné plánovanie služieb a 
trás, ako aj aktuálne hlásenie nasadenia na centrálu.

mobile.care – Factbox:

 nezávislý od hardvéru

 podporované operačné systémy – Windows Mobile 2003, 5.0 a 6.0, Windows CE.net, systémy Win 32,

 mobilné telefóny s pripojením Java (MIDP 2.0)

 najmodernejšie technológie prenosu: SMS/MMS, WLAN, Bluetooth, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA

 najvyššie bezpečnostné a kódované štandardy: 3DES, ECC, atď.

 štandardizované rozhrania k systémom Backend

 nezávislý od databázy: MS-SQL server, Oracle, XML atď.

 prísne kvalitatívne smernice

 rozsiahle servisné a podporné služby (na prianie až 24/7)

Možné funkce:

Centrum dispečingu (grafi cké plánovanie nasadenia a trás): 
Podporované operačné systémy: Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows 2003 server

 Multi-user spravovanie zákaziek

 zoskupenie objednávok

 pridelenie jedného alebo viacerých zamestnancov

 správa fi nančných zdrojov

 najrozličnejšie nastavenia fi ltrov a vizualizácie

 voľne nastaviteľná presnosť displeja (mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty)

 jednoduchá správa kvalifi kácií (stupne kvalifi kácií)

 synchronizácia s mobilnými koncovými zariadeniami (PDA, mobilné telefóny, notebooky, atď.)

 grafi cké znázornenie spätných hlásení o nasadení (porovnanie POŽADOVANÉHO A SKUTOČNÉHO)

 otvorené rozhranie (import & export) na jednoduchú integráciu do vašich systémov ERP a IT

Remote.Device-manažment:   
Tento nástroj umožňuje veľmi jednoduchú správu a aktualizáciu mobilných koncových zariadení. 

Optimalizácia trás:
Toto riešenie umožňuje stanovenie pozície zamestnancov k optimalizácii času jazdy a reakcie a k podpore 
dispečingu cez GPS alebo Location Based Services.
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standard edit ion
Funkce:
 evidencia výkonu a času

 stupne kvalifi kácie

 evidencia kilometrov

 voľne parametrizovateľný záznam administratívnych činností 
 a iných činností / pracovného času

 funkcia Offl ine / Online

 žiadne náklady na školenia

professional  edit ion
Funkce:
 rozšírená správa základných údajov

 (lekári, oprávnené osoby, správcovia)

 rozšírená SKUTOČNÁ evidencia

 plánovanie a dokumentácia starostlivosti na základe najrozličnejších
 modelov starostlivosti (Orem, ATL, AEDL): anamnéza a posúdenie,
 opatrovateľské plánovanie a posúdenie, denné plánovanie, spravovanie
 medikamentov, posúdenie, či je potrebná opatrovateľská pomoc

 špeciálne znaky: medicínske diagnostiky, plán opatrovníctva, stupeň 
 starostlivosti, pokladňa, správy o priebehu, kontrola vitálnych znakov, 
 a mnoho ďalších

phone edit ion
Funkce:
 obsah ako standard edition

 nízke náklady na hardvér

 OTA (Over the air) – možnosť download

tablet-pc edit ion
Funkce:
 obsah ako profesionálna edícia

 pohodlné zadávanie údajov do notebookov alebo tablet PC


