EG Sensum Bosted
EG Bosted Mobile

Spar tid og løs arbejdsopgaver fra din
smartphone og tablet
EG Bosted Mobile giver dig nem og mobil adgang til de
hyppigst brugte moduler i EG Sensum Bosted.
EG Sensum Bosted er et alsidigt værktøj og rygrad i den
arbejdsmæssige dagligdag for mange pædagoger inden for
specialområdet. Med Bosted Mobile får du mulighed for at arbejde
og dokumentere uanset hvor du er.
Bosted Mobile gør dig i stand til at anvende en række af de mest
brugte funktioner i Sensum Bosted hurtigt, smidigt og fra en
ganske almindelig tablet eller smartphone. Fx kan du lave
risrikovurderinger eller udlevere medicin.
Kom hurtigt til de vigtigste opgaver
EG Bosted Mobile giver dig hurtig og mobil adgang til de tre
moduler, som står for langt de fleste indtastninger på daglig basis.
Derfor kan du nemt udføre en række grundlæggende opgaver
såsom at:

•
•
•
•
•

Læse og skrive dagbogsnotater
Holde dig opdateret om den enkelte borgers handleplan
Dokumentere effekten af egen indsats i forhold til borgerens
mål og delmål
Risikovurdere borgeren
Kontrollere og håndtere medicinudlevering
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Fordele ved EG Bosted Mobile:
• Opfyld nemt dokumentationskrav uanset hvor du er.
• Spar tid og brug flere
ressourcer på borgere og
primære arbejdsopgaver.
• Kom nemt og hurtigt til de
hyppigst brugte funktioner i
EG Sensum Bosted
• Bosted Mobile er bygget oven
på og bruger Sensum Bosted
System. Derfor er der ikke
behov for at lære nye
værktøjer at kende.

Lev nemmere op til dokumentationskrav
EG Bosted Mobile gør det lettere for dig at leve op til
gældende dokumentationskrav og gør dig i stand til at spare
tid. Vel at mærke tid, der ofte er gået med ellers uproduktive
gøremål som fx at finde og tænde en pc, logge på, navigere
frem til de pågældende menuer samt foretage og bekræfte
dine valg.
Spar tid på tastearbejde og brug flere ressourcer på
borgerne
Bosted Mobile gør dig i stand til at spare adskillige timer på en
ganske almindelig arbejdsuge. Det giver dig overskud til at
bruge mere tid sammen med borgerne og på at løse dine
egentlige arbejdsopgaver.
Bosted Mobile er let at installere, kan anvendes af registrerede
brugere af Sensum Bosted og er en meget
omkostningsbesparende løsning, som hurtigt betaler sig selv
hjem i form af markante tidsbesparelser.

Mere end 17.500 private og offentlige kunder har lagt ansvaret for deres itløsninger i EG's hænder. Dermed er EG Skandinaviens førende leverandør af
branchespecifik software, og det ser vi som et ansvar, der forpligter.
I EG udvikler, leverer og servicerer vi vores egen software, så vi kan tage ansvar
for kvaliteten af hele leverancen. Det sikrer, at vores kunder får præcis den
innovative teknologi, der understøtter deres ambitioner bedst.
Læs mere på eg.dk.

Funktioner i EG Bosted
Mobile:
Bosted Mobile understøtter
iOS og Android tablets og
smartphones, integrerer
umiddelbart til EG Bosted
System og giver nem, mobil
adgang til følgende moduler:
•

Dagbog, inklusiv Indikator

•

Medicinudlevering, både
receptpligtig og PN

•

Plan, hvor du kan læse om
planer, herunder mål og
delmål

Kontakt EG Digital Welfare på
tlf. 6617 7313 eller eg@eg.dk
Læs mere på www.eg.dk/bosted-mobile
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