EG SENSUM

EG Sensum: Smid dine whiteboard-tavler ud
Nu kan du slippe for whiteboard-tavlen. Ved at anvende EG Sensum som planlægningsværktøj kan du i
stedet dele overblikket med kolleger og borgere online via overbliksskærme eller mobilen i hele huset.

Fra EG Sensum kan du med shareplan-funktionaliteten digitalt styre
og dele de informationer, som du i dag skriver på whiteboard-tavle
eller papir. Så får du og dine kolleger påmindelser om deadlines og
mulighed for at opdatere fx opgavestatus og datoer direkte fra din
mobil eller overblikskærmen.
Det giver overblik, mere tid til at sætte borgeren i centrum og bedre
arbejdsgange. For ved at anvende EG Sensum til vagtplanlægning og
resursestyring er det enkelt at overskue både løste og uløste opgaver,
så ledige hænder kan dirigeres hen, hvor der er uafsluttede opgaver.
Planlægnings-funktionen er en udvidelse til din eksisterende EG
Sensum-løsning, så du kun behøver at indtaste data et sted, en gang.
Løsningen omfatter en brugerflade med letforståelige moduler til
borgeren og administrationssystem, mobil-apps og overbliksskærme til
personalet.

Kontakt os og hør, hvordan I får:
•
•
•
•
•

Styrket overblik over medarbejderopgaver
Medbestemmelse og selvstændiggørelse for medarbejder og borger
50 % mindre tid for vagtplanlægger og koordinator på kontorerne
Frigivelse af 37 minutter pr. borger pr. hverdag
Mere ATA-tid med borgerne

EG www.eg.dk

EG Sensum Shareplan giver værdi
for alle i organisationen – både
borgere, medarbejdere og ledelse.
Det er fleksibelt, brugervenligt og
ikke kun et støttesystem.
Det er også et opgavestyrings- og
kommunikationssystem, som kan
udbygges efter ønsker. Det er bl.a.
det, som gør Sensum Shareplan til
noget særligt”.
Mads Aarup, IT-projektleder,
Specialområdet Autisme,
Region Midtjylland.
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Personale

Pårørende

Arbejdsplanlægning via mobilen
Fremtiden er mobil – og derfor kan du naturligvis planlægge vagter
direkte fra din mobil. Med modulet får du nem og intuitiv adgang til de
funktioner, som du har behov for på farten:
• Overblik over opgaver og indsatser
• Straks-planlægning af personale til besøg og opgaver
– direkte fra mobilen
• Mulighed for at kvittere for udførte opgaver
• Påmindelser
• Stamdata på borger
• Borgerens medicinoplysninger
• Borgernotater
• NFC-technologi til automatisk indtjekning hos borger med
integration til vagtplan

Hjem

En samlet platform samler dine
fordele
Du får:
• En brugerflade med let forståelige
moduler til borgeren, som skaber
struktur og indsigt i hverdagen
• Et administrationssystem, mobil apps
og overbliksskærme til personalet
som bl.a. hjælper med at styre og
skabe overblik over dagens opgaver
• En mobil app til familien som giver dem
mulighed for at få indsigt og deltage i
hverdagen
Desuden strømliner løsningen informationen på dit tilbud over for vikarer,
beboere, pårørende og gæster bl.a. via
infoskærme og virtuelle receptionister.

Kontakt EG

01032017_V1

Telefon: +45 7013 2211
E-mail: eg@eg.dk
Web: www.eg.dk

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 2.000 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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