»Eftersynet er blevet mere enkelt og
vi sparer en arbejdsgang. Eftersynet
bliver færdiggjort i én arbejdsgang.
Dermed mindskes risiko for fejl.«
Preben Buus Madsen, Virksomhedsleder,
Hjælpemiddeldepotet, Varde Kommune

Få mindre spildtid, større
overblik og bedre sikkerhed
med INTEIRO Service til
digitale eftersyn.
Dokumentation fylder en stadig større del af arbejdsdagen i mange offentlige instanser – det gælder også
eftersynsopgaverne af kommunernes hjælpemidler. At
dokumentere eftersyn på papir er ikke alene tidskrævende for de ansatte, men medfører desuden en større
risiko for fejl og gør det sværere at skabe et ledelsesmæssigt overblik via statistikker og rapporter.

Fordelene ved INTEIRO Service:

Derfor har INTEIRO udviklet et enkelt og brugervenligt
digitalt værktøj, der letter arbejdsgangen og skaber
adskillige fordele for både slutbrugerne og beslutningstagerne – og samtidig forbedrer borgernes sikkerhed.

Bedre sikkerhed giver bedre arbejdsmiljø

Med INTEIRO Service får du:
Valgfrit antal eftersynsskabeloner i overensstemmelse
med producenternes anvisninger. Tilknyttes via
hjælpemidlets ISO- eller HMI-nummer.
Fejlmeld og klarmeld hjælpemidler via mobil eller
tablet.
Digitaliserede eftersynsrapporter, der også kan gøre
tilgængelige for plejepersonalet.
En enkel adgang til at trække data til brug for
statistikker og ledelsesrapporter.
Integration til jeres lagerstyringssystem.

Lynhurtig dokumentation eller fejlmelding via mobil
eller tablet.
Større overblik, mindre fejlprocent.
Bruger eksisterende mobilinfrastruktur og kan
integreres med eksisterende lagerstyringssystemer.
Styrker arbejdsmiljøet

Det kan være en tung rolle at tage ansvar for andre
menneskers sikkerhed. Derfor giver en effektiv, transparent og synlig eftersynsprocedure både et bedre
arbejdsmiljø for plejepersonalet og større tryghed for
brugeren af det pågældende hjælpemiddel.

INTEIRO Service – overblik hele vejen
Navnet INTEIRO betyder ”det hele” på portugisisk og er et udtryk for det overblik, der følger
hjælpemidlerne fra start til slut.

Lyst til at høre mere?
Det er lige så nemt at komme i gang med at bruge INTEIRO Service, som det er at bruge den i det daglige. Og den
tid, som det tager både slutbrugerne og ledelsen at sætte sig ind i systemet, er tjent hjem igen efter kort tid. Kontakt
os for yderligere information på info@inteiro.dk eller ring til os på 31 37 65 00
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