Vi præsenter stolt:

Smart View

Mere tid, mere nærhed, bedre omsorg

Nyhedsbrev, ekstra, 19-5-2020

Én løsning til (næsten) alt
Vi er opmærksomme på, at flere
ældrecentre skal varetage mange roller,
pleje, demenspleje, rehabilitering og
akutpladser. Tid er en faktor. Vi tror på, at
vores løsninger skaber mere tid, overblik og
arbejdsglæde.
Vi er først og fremmest ikke eksperter i jeres
arbejde. Til gengæld lytter vi opmærksomt
og skaber løsninger, der er formet efter jeres
ønsker og idéer. Det er grundlaget for alle
vores udviklede løsninger.
Vi vil rigtig gerne præsentere vores seneste
og bedste samling af digitale løsninger,
der letter hverdagen, sikrer at ingen bliver
glemt, og giver det fulde overblik over tid
og opgaver. Vi skaber samtidig fleksibilitet i
samarbejdet i teams og mellem forskellige
faggrupper.
Vi har nu samlet alle vores løsninger i én. Det
lyder måske uoverkommeligt, men tro mod
vores mission, er alle vores produkter intuitive
og lette at lære at bruge. Vi kalder løsningen
Smart View, for vi synes faktisk, at det er
utrolig smart.

Smart View:
•
•
•
•
•
•
•

Giver tidsbesparelser og dermed mere
tid til pleje og omsorg for borgerne.
Udrydder dobbeltregistreringer.
Punktum!
Holder styr på opgaver og tidsfrister hos
den enkelte og i teamet.
Opdaterer fra kommunens
omsorgssystem, så der aldrig findes
forældet data i systemet.
Er intuitive og brugervenlige. Dermed
undgår I en lang indlæringsfase.
Er kompatible med alle mobile enheder,
PC og Mac.
Viser kun den information, der vigtig for
din hverdag, hvad enten du er SOSUassistent, sårsygeplejerske, fysioterapeut,
leder eller noget helt andet.

Vi vil rigtig gerne vise jer, hvor nemt det er i
praksis. Vi er overbeviste om, at det smarte i
Smart View taler for sig selv.
Ring og book en helt uforpligtende og gratis
fremvisning eller ring, hvis du har spørgsmål
til, hvordan vi kan hjælpe jer.

Hvem er vi?

PALLAS Informatik er et IT-udviklingshus med stor innovationskraft, som med vores digitale løsninger til den
offentlige sektor tager samfundsansvar. Vores mission er at levere digitale produkter, der sparer plejepersonalet
og sundhedssektoren tid og penge. Vores løsninger er baseret på anerkendte, faglige plejeprincipper med det
mål at gøre den enkelte medarbejders arbejdsgang mere effektiv, så I har mulighed for at prioritere de
indsatser, der er vigtige for borgerens omsorg, helbred og udvikling.
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