INFOSOC

Kunskap och kvalitet

JOURNALSYSTEM
för kroppsvårdare

Verksamhetens dokumentationsbehov

www.infosoc.se

Kroppsvårdare har speciella dokumentationsbehov. Kundens problem och behandling behöver helst dokumenteras både grafiskt och i text. De små tidsmarginalerna gör
det särskilt viktigt att allt går snabbt och enkelt samt att det
finns skräddarsydda funktioner för verksamheten. Statistik
och kundlistor måste bekvämt kunna tas fram. Man behöver kunna använda systemet oavsett var man befinner sig.
Infosoc journalsystem har allt detta och mer därtill.

Snabb och enkel journalföring
Journalsystem behöver inte vara krångliga. Vårt system är webbaserat och kräver ingen installation. Att lägga upp en ny
kund tar ungefär en minut. Med två snabba musklick har du hittat rätt kund och börjat skriva en ny anteckning eller tagit
fram befintliga anteckningar. Grafisk dokumentation sker genom ett klick på en problemsymbol samt ytterligare ett klick
på berörd kroppsdel.

Välj

www.infosoc.nu

Skriv

Grafisk presentation

Klick 1
Klick 2

De flesta statistikrapporterna får du fram med ett enda musklick. Statistiken visas både i grafisk form och som tabell. Nedan
visas förekomsten av olika problem före respektive efter behandling.

Dokumentmallar

E-posta information

Ibland behöver kunden få olika typer av skriftlig information. I systemet kan man skapa snygga dokumentmallar
som tas fram på några sekunder och har - om man vill kundens namn och personnummer ifyllda.

Ibland behöver information om kunden vidarebefordras
till annan vårdgivare. Systemet har en snabbfunktion för
att - eventuellt i krypterad form - vidarebefordra en journalanteckning, ett fotdiagram eller ett dokument.
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Kontakta oss för ytterligare information och kostnadsfria visningar
Vi ger dig gärna ytterligare information om programmet samt visar dig hur programmet fungerar, antingen på plats hos dig
eller via delad bildskärm över Internet.
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