
Pallas er et IT udviklingshus med stor innovationskraft. Med vore digitale løsninger til den offentlige sektor  
ønsker vi at tage et samfundsansvar, ved at bidrage til effektiv og nænsom omsorgspleje.

Pallas.dk

Nyhedsbrev

Mikkel er ansat til at varetage kundepleje og  
salgsfunktion. Mikkel har igennem flere år hjulpet 
offentlige institutioner med at drage nytte af  
digitale løsninger.

Fra sin base i Nyborg har Mikkel et godt udgangs-
punkt for at komme rundt i hele landet og hjælpe 
vores kunder med at afdække og forstå praktiske 
behov i omsorgsarbejdet. Mikkel viser hvordan  
Pallas kan hjælpe med at optimere jeres indsats, 
ved at understøtte jeres arbejdsgange med vore 
kundetilpassede digitale velfærdsløsninger.

Ny visuel identitet
Vi har videreudviklet vores digitale oversigtstavler 
og arbejdet med brugervenlighed og funktionalitet.  
I den forbindelse har vi fået ny visuel identitiet.

Den nye identitet er holdt i et let design på vores 
hjemmeside for at afspejle vores løsning, som gør 
det let og overskueligt for brugeren. 

Se selv mere her: www.pallas.dk

Hvis du vil vide mere om vores Smart Center løsning kan du se mere om løsningen på  
www.pallas.dk eller skrive til os på salg@pallas.dk og booke et personligt eller digitalt møde.

Få overblik med 4 moduler 
tilpasset dine behov
Skaber kvalitet, tryghed og tid til omsorg 

Pallas lancerer nu den nye 4-i-1 digitale tavle løsning 
- kaldet Smart Center - til sundheds- og omsorgs- 
sektoren.

Vores løsning består af 4 unikke oversigtstavler, der 
tilpasses til at følge netop jeres arbejdsgange med 
jeres ønsker om at vise netop den information, der er 
vigtig for hverdagen. Samtidig minimeres den tid  
I bruger til registreringer og opdatering af systemer. 

De 4 tavler har hver især deres unikke data. 

Smart Oversigt med habituel og triageringstilstand. 

Smart Status med observation, relation, behandling, 
måling, medicinering, ernæring, special behov etc. 

Smart Plan med dagens opgaver i teamet, både 
omsorgssystem generet men også lokale og sociale 
aftaler. 

Smart Borger med alle borger relevante oplysning på 
et sted. 

Data på de 4 tavler kan både køre selvstændigt, eller 
integreres med kommunens omsorgssystem.

Anvender I interaktive digitale skærme har I også 
mulighed for at kvittere for udførte opgaver, og tilføje 
kommentarer direkte på den digitale tavle.
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Mikkel er altid klar til  
en snak og til at hjælpe
Mød vores nye medarbejder Mikkel Møller
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