Acute lääkärikeskukseen

Vapauta ruutuaikaa
asiakkaille
Acute-potilasjärjestelmä on
unelmatyökalu, joka lisää työn
vapautta ja liikkuvuutta. Se saa
lääkärin vastaanoton rullaamaan
tehokkaasti ja jättää henkilökunnalle
enemmän aikaa asiakastyöhön.

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

҇҇ 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
Valitse työpöydällesi arkea helpottavat oikoreitit
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. Päätöksentuen järjestelmäintegraatiot auttavat ammattilaista työssään.

Potilaskirjaukset ja niihin tehdyt muutokset
tallentuvat automaattisesti järjestelmään ja
siirtyvät Kantaan. Keskeneräiset kirjaukset
jäävät työpöydälle muistuttamaan niiden
loppuun saattamisesta.

Selainpohjainen järjestelmä mahdollistaa
pääsyn potilastietoihin myös vastaanoton ulkopuolella, esimerkiksi kotikäynnin yhteydessä. Vältyt työasema-asennuksilta ja erillisten
palvelinlisenssien hankkimiselta.

Kirjaamisen yhteydessä on mahdollista tarkastella asiakkaan hoitohistoriaa (kertomusta)
rinnakkain samassa näkymässä. Tietojen
kopiointi ja liittäminen vanhoista kirjauksista
käy helposti tekstinkäsittelyohjelmistojen
tutuilla toiminnoilla.

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

Järjestelmää on mahdollista täydentää asiakkaan omilla sovelluksilla. Asiakaskohtaiset
ohjelmistokokonaisuudet ja mobiilisovellukset
tuovat selvää kilpailuetuja.
Acute kattaa eResepti- ja eArkisto-toiminnallisuudet. SaaS-palvelinympäristö sekä yhteyspiste Kelaan ovat kansallisten vaatimusten
mukaisia.

Uudistettu fraasityökalu nopeuttaa kirjaamista. Hoitopolkujen ja -sarjojen suunnittelu on
helppoa valmiiden mallien pohjalta. Järjestelmään on mahdollista myös tehdä integraatioita esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamisjärjestelmiin.

Acute mukautuu
käyttäjänsä tarpeisiin
҇҇ Oikopolut oman työn kannalta

҇҇ Valmiudet eReseptin ja Kanta-

҇҇ Näytön jako -ominaisuus

҇҇ Kelan suorakorvaustoiminnallisuus

҇҇ Tekstiviestimuistutus ajanvarauksesta

҇҇ Lääkärinpalkkiojärjestelmä

҇҇ Kutsut seurantakäynneille

҇҇ Asiakaskohtainen sopimushinnoittelu

҇҇ Tietojen välitys vakuutusyhtiölle

҇҇ Integraatiot eri järjestelmiin (esim.

keskeisiin toimintoihin

palveluiden käyttöön

maksusitoumus- ja korvauspäätöksiä varten

҇҇ Digisanelumahdollisuus
҇҇

Ammattifraasien syöttö potilaskirjauksiin

työterveysasiakastietokanta) ja
terveydenhuollon organisaatioihin

҇҇ Avoin REST-API-rajapinta (Acusfääri)

҇҇ Alv-hinnoittelu
Ota homma haltuun. Me autamme.
Lisätietoja Acutesta:

03 3395 0910

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.

