Acute työterveyshuoltoon

Huoltojoukkojen
ykkönen

Avoin, laajennettu
rajapinta tekee Acutesta
modernin sovellusalustan.
Järjestelmäkokonaisuuden
kehittäminen ei sido yritystäsi
yhteen ja samaan IT-toimittajaan.
Acute kehittyy liiketoimintasi
mukana.

Miksi Acute?

҇҇ helppo ja selkeä

käyttöjärjestelmä

Acute-potilastietojärjestelmä kokoaa
työterveyshuollon ammattilaisille
kaiken oleellisen tiedon. Se
huolehtii työnantajakohtaisten
sopimusten noudattamisesta ja
raportointivelvollisuudesta.

҇҇ SV98, työnantajien ja

sopimusten ylläpito
ym. työterveyshuollon
erityistarpeet

҇҇ avautuu selaimeen

missä ja milloin vain

҇҇ kustannustehokas
҇҇ tietoturvallinen
҇҇ joustavasti eri järjestelmiin
integroitava

҇҇ toiveidesi ja tarpeidesi
mukaan laajennettava

҇҇ Kanta-sertifioitu

Ota homma haltuun. Me autamme.
Lisätietoja Acutesta:

03 3395 0910

www.acute.fi

Älä tyydy vähempään
Hallitsee massoja, pitää huolta yksilöistä
Haaste

Ratkaisu

Lopputulos

Ei riitä, että tietojärjestelmään voi tallentaa
dataa. Sen on oltava tehokas työkalu, joka
säästää aikaa ja tukee päätöksenteossa.
Käyttöliittymää suunniteltaessa tulisi ottaa
huomioon ammattilaisten yksilölliset käyttötavat ja tarpeet.

Yksilöllinen työpöytänäkymä ja oikopolut
oman työn kannalta keskeisiin toimintoihin
tekevät Acutesta ainutlaatuisen. Selainpohjainen järjestelmä mahdollistaa pääsyn potilastietoihin myös vastaanoton ulkopuolella,
esimerkiksi työpaikkakäynnillä.

Työterveyshuollon ammattilainen pystyy
tarkastelemaan potilaskertomuksia osastoja ammattiryhmittäin rinnakkain samassa
näkymässä.

Kun järjestelmää tulee tarpeen laajentaa ja
muokata, tarvitaan usein uusia ominaisuuksia
tai integraatioita ulkopuolisiin järjestelmiin.
Jos ainoa vaihtoehto on kääntyä saman
järjestelmäntoimittajan puoleen, saattaa se
rajoittaa liiketoiminnan kehittymistä.

Acuten kautta hoidat sujuvasti lähete- ja
lomakeliikennettä Kelan, työnantajaorganisaatioiden, vakuutusyhtiöiden sekä muiden
terveydenhuollon toimijoiden kesken. Lisäksi
Acute kattaa eResepti- ja eArkisto-toiminnallisuudet. Järjestelmään on mahdollista myös
tehdä integraatioita esimerkiksi laboratorio-,
kuvantamis- ja sairauskassajärjestelmiin. Acuten selkeä tietokantarakenne tukee erillisten
raportointityökalujen hyödyntämistä vaativienkin raportointitarpeiden täyttämiseksi.

Lisäksi terveydenhuollon palveluntuottajan
on arkistoitava potilastiedot lakisääteisesti
eArkistoon ja pystyttävä välittämään tiedot
sujuvasti kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kesken.

Työsuhteiden ylläpitoa helpottaa erityisesti
suurten yritysten ja organisaatioiden osalta
HR-liittymät, kuten asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) integroiminen osaksi Acutea.
Järjestelmä myös seuraa sairauspoissaolojen
määrää ja koostaa niistä raportin työnantajalle.
Acute huomioi yrityskohtaiset sopimukset
ja ohjaa siten käyttäjäänsä jatkohoitosuunnitelman teossa. Järjestelmä tunnistaa myös
potilastietojen kirjaamisesta syntyneet
laskutustapahtumat automaattisesti. Eräajolaskutus mahdollistaa kaikkien asiakkaiden
laskutuksen samalla kertaa.

Acute mukautuu
käyttäjänsä tarpeisiin
҇҇ Työsuhteiden ylläpito (HR-liittymät)
҇҇ Työnantajien ja sopimusten ylläpito
҇҇ Organisaatiokirjaukset esim.

҇҇ Ryhmätoiminnallisuus esim. ensiapukurssit
҇҇ Työterveysportaali työnantajille (lyhyiden

sairauslomien syöttö ja työsuhteiden ylläpito)

työpaikkaselvitykset

҇҇ Toimintasuunnitelmat
҇҇ Riskikartoitus
҇҇ SV98-raportti
҇҇ Sairauslomahälytykset ja -raportit
҇҇ Eräajolaskutus (massalaskutus)
҇҇ Yrittäjä- ja maatalousyrittäjälaskutus
҇҇ Yleismaksujen automaattiluonti
҇҇ Sähköinen laskuhotelli -palvelu
Ota homma haltuun. Me autamme.
Lisätietoja Acutesta:

03 3395 0910

҇҇ Näytön jako -ominaisuus
҇҇ Kutsut seurantakäynneille
҇҇ Digisanelumahdollisuus
҇҇ Valmiudet eReseptin ja Kantapalveluiden käyttöön

҇҇ Kelan suorakorvaustoiminnallisuus
҇҇ Integraatiot eri järjestelmiin ja
terveydenhuollon organisaatioihin

҇҇ Avoin REST-API-rajapinta (Acusfääri)

www.acute.fi

omien sovellusten liittämiseksi Acuteen

Mielenrauhaa ja hyvinvointia
Katso 90 sekunnin mittainen
animaatio ja opit, miten
voit Acuten avulla parantaa
asiakaskokemusta ja helpottaa
omaa työtäsi. Pyydä ilmainen
etäesittely.

