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HOIVA-ALAN TARPEISIIN SUUNNITELTU
TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ
Muunneltavuutensa ansiosta DomaCare
sopii kaiken kokoisille yrityksille aina
parin hengen siivousfirmasta useita
yksiköitä hallinnoivalle koko Suomen
laajuiselle hoiva-alan konsernille.
DomaCare rakentuu monista moduuleista
joita yritys voi valita käyttöönsä omien tarpeidensa mukaan. Kun liiketoiminta kasvaa ja tarpeet muuttuvat niin uusia ominaisuuksia voidaan ottaa helposti käyttöön.
Lisäksi järjestelmään on mahdollista tehdä
myös yrityskohtaisia räätälöintejä erillisestä sopimuksesta. Näin ollen yrityksesi

ei tarvitse mukautua järjestelmään vaan
järjestelmä mukautuu yrityksesi tarpeisiin.

Monia erilaisia toimijoita
Olemme rakentaneet DomaCaren yhdessä
asiakkaidemme kanssa, mikä takaa järjestelmän soveltuvuuden mitä erilaisimmille sosiaali-, terveys-, hoito- ja huolenpitoyrityksille.
Asiakkaidemme joukkoon mahtuu palveluntarjoajia niin koti- kuin laitospuolelta.
Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/toimialat

Asiakastiedot

Mobiilisovellus

RAI-toimintakykyarviot

SUJUVA ASIAKASTIETOJEN
HALLINTA YRITYKSESI
KOOSTA RIIPPUMATTA

MOBIILISOVELLUS TUO
AJANTASAISEN TIEDON AINA
TYÖNTEKIJÄN SAATAVILLE

RAI-TOIMINTAKYKYARVIOT
HOIDON LAADUN TEHOKKAASEEN SEURANTAAN

DomaCare mahdollistaa monipuolisen
ja turvallisen asiakastietojen käsittelyn
ajasta ja paikasta riippumatta.

DomaCaren mobiilisovellus helpottaa
työtä niin kotihoidossa kuin asumispalveluiden parissa.

DomaCarella teet RAI-arviot suoraan järjestelmällä ja hyödynnät kerättyä tietoa
asiakkaiden hoitosuunnitelmissa.

Kaikessa DomaCaren kehitystyössä päämääränä on asiakkaidemme työn sujuvoittaminen ja laadukkaan hoitotyön mahdollistaminen.

Mobiilisovellukseen suunniteltu symbolipohjainen, rakenteinen kirjaamistapa
nopeuttaa päivittäisten asiakaskirjausten
tekemistä.

Voit täyttää RAI-arviot tai vastata RAI-intensiivijakson kysymyksiin oman valintasi
mukaan joko tietokoneella tai mobiililaitteella.

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/asiakastiedot

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/mobiili

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/rai

Laskutus

PSOP

Integraatiot

DOMACARELLA AUTOMATISOIT LASKUTUKSESI
LÄHES TÄYSIN

PALVELUSETELIT YHDELLÄ
NAPIN PAINALLUKSELLA
PARASTAPALVELUA.FI-SIVULLE

MONIPUOLISET LIITYNNÄT
KAIKKIIN KÄYTÖSSÄSI
OLEVIIN JÄRJESTELMIIN

Laskutusosiomme on kehitetty palvelemaan hoivayritysten erityistarpeita ja
alan monimuotoisia laskutuskäytäntöjä.

DomaCaren PSOP-liityntä pienentää
työmäärää ja nostaa tiedonsiirron varmuutta merkittävästi.

DomaCareen on toteutettu integraatiot
jo noin 50 eri järjestelmän kanssa taloushallinnosta tilastojärjestelmiin.

Tavoitteenamme on mahdollisimman sujuva laskutusprosessi oli kyseessä sitten
kuntien koonti-, palveluseteli- tai käytettyyn aikaan perustuva laskutus.

Laskutusosio muodostaa asiakkaiden omavastuulaskut normaalisti, kun taas PSOP:n
suorituksia varten tehdään talousjärjestelmän myyntireskontaan oma laskunsa.

Integraatioiden ansiosta tietojen käsin siirto järjestelmien välillä jää pois ja työntekijät voivat käyttää työaikaansa tehokkaammin varsinaiseen työhönsä.

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/laskutus

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/psop

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/integraatiot

Tilastot ja raportit

Tietoturva

Reseptit ja arkisto

TOIMINNAN SEURAAMISTA
VARTEN MONIPUOLISET
TILASTOT JA RAPORTIT

TURVALLINEN
ASIAKASTIETOJEN
KÄSITTELY JA SÄILYTYS

ALOITA KANSALLISTEN
KANTA-PALVELUIDEN
KÄYTTÖ VAIKKA JO TÄNÄÄN

Rakenna yhteenvetoja ja raportteja
tärkeistä tiedoista työntekijöiden avuksi
ja johdon päätöksenteon tueksi.

Asiakastietojen käsittely, tallentaminen
ja muokkaaminen tapahtuu aina suojattujen yhteyksien kautta.

DomaCaren avulla otat helposti käyttöösi THL:n Kanta-palvelut osana toiminnanohjausjärjestelmäämme.

Tilastot-osion kautta on mahdollista ottaa
mm. käyttöasteet, asiakasmäärät, asiakasprofiilit ja hoitoilmoitukset. Voit viedä tietoja myös ulkopuolisiin järjestelmiin.

DomaCare käyttää yhteyksien muodostamiseen samanlaisia varmenteita, kuin
suomalaiset verkkopankitkin omien yhteyksiensä turvallisuuden takaamiseksi.

DomaCare Medin kautta lääkärit voivat kirjoittaa sähköisiä reseptejä potilaille. Lisäksi mahdollistamme tietojen siirron suoraan
valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/tilastot

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/tietoturva

Lue lisää osoitteesta
www.domacare.fi/kanta

KIINNOSTUITKO?
Kysy lisää ja pyydä tarjous asiakaspalvelustamme puhelimella
020 7424 090 tai sähköpostilla tuki@domacare.fi.
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