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ASIAKKAAN AJANTASAISET PERUS- 
JA LÄÄKETIEDOT AINA SAATAVILLA
Mobiilisovelluksen avulla voit 
helposti tarkastella aina ajanta-
saisia asiakastietoja helposti ja 
vaivattomasti. Muualla tehdyt 
päivitykset näkyvät samantien 
myös mobiilin käyttäjillä.

DomaCaren mobiilisovellus tuo 
kaivattua joustavuutta niin asu-
mispalveluihin kuin kotihoitoyri-
tyksen arkeen monin uusin tavoin. 

Asumispalvelut

Aina mukana kulkevan puhelin ja 
tabletti sovelluksen avulla on help-
po hoitaa kirjaukset jo asiakkaan 
luona sekä merkitä laskutukseen 
mm. päivätoimintaan osallistujat 
ja asiakkaiden syömät ateriat (mi-
käli ne veloitetaan toteumapohjai-
sesti). 

Sovelluksen kautta voidaan lisäksi 
päivittää myös asiakkaan palvelu-

suunnitelma ja arvioida omahoita-
jien määrittelemiä asiakaskohtai-
sia tavoitteita. 

Kotipalveluyritykset

Mobiilisovellus helpottaa mm. työ-
ajan seurantaa, palveluiden lasku-
tusta, tiedonkulkua työntekijäiden 
välillä sekä tehtävien raportointia. 
Lisäksi mobiilin avulla kerättyä tie-
toa kotikäynneistä on mahdollista 
hyödyntää monin tavoin erilaisina 
tilastoina ja raportteina. 

Sovelluksen vaintenhallintaosion 
avulla työntekijä näkee heti tehtä-
vän yhteydessä työpäivän aikana 
tarvittavat avaimet ja voi kuitata 
ne itselleen. Samalla muut työn-
tekijät näkevät kellä mikäkin avain 
kulloinkin on ja voivat tarvittaessa 
paikantaa työkaverin karttaosion 
kautta yhdellä klikkauksella.



MOBIILILLA KUITATTU TEHTÄVÄ  
AUTOMAATTISESTI LASKUTUKSEEN
Kun tehtävä on merkitty mo-
biilisovelluksessa valmiiksi niin  
siirtyvät ne automaattisesti 
laskutukseen tehtävien taakse 
asetettujen laskutussääntöjen 
perusteella.

DomaCaren mobiilisovelluksella 
toteutettu tehtävien kuittaus au-
tomatisoi laskutusta ja vähentää 
kuun vaihteessa laskujen muodos-
tamiseen käytettävää aikaa. 

Tehtävien luominen  
ja kuittaus

Tehtäviä luotaessa niiden taakse 
asetetaan laskutussäännöt joiden 
perusteella tehtävä siirtyy asiak-
kaan laskulle. Toteutunut käynti-
aika kirjautuu järjestelmään lasku-
tusta varten työntekijän kuitatessa 
valmistuneet tehtävät asiakkaan 
luona. 

Tehtäviin voidaan halutessa aset-
taa myös erilaisia toistuvuuksia, 
jotka osaavat ottaa huomioon 
mm. pyhäpäivät. 

Laskujen muodostaminen

Yksityisasiakkaiden laskuille saa-
daan automaattisesti erittely 
laskutusjakson aikana tehdyistä 
kotikäynneistä, kun taas kunta-
maksajille voidaan lähettää koon-
tilaskut.

JÄRJESTELMÄ- 
VAATIMUKSET

DomaCaren mobiilisovellus 
toimii puhelimissa ja table-
teissa joissa on käytössä 
Android-käyttöjärjestelmä. 
Sovellus on ladattavissa 
Google Play -kaupasta.
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VAIVATON KÄYTTÖ MYÖS  
ILMAN INTERNETYHTEYTTÄ

HELPPO JA NOPEA TAPA  
TEHDÄ PÄIVITTÄISKIRJAUKSIA

TYÖAIKOJEN SEURAAMINEN  
JA AJOPÄIVÄKIRJAN PITO

DomaCare Mobiilia varten suunnitel-
lun symbolikirjauksen avulla hoitajat 
tekevät rutiininomaiset päivittäiskir-
jaukset rakenteellisesti ja yhtenevästi. 

Samalla saadaan asiakkaiden tiedot ke-
rättyä vertailukelpoiseksi dataksi, joka 
mahdollistaa paremmin asiakkaan voin-
nin seuraamisen ja nopeamman reagoin-
nin muutoksiin. Symbolikirjauspuuta on 
mahdollista mukauttaa myös yrityksen 
omia tarpeita ja painotuksia vastaamaan. 
Lisäksi symbolikirjaamisen avulla hoita-
jat voivat asettaa hoitotyöhön asiakas-
kohtaisia päivittäisiä tavoitteita.

Internetin katvealue tai heikko kuu-
luvuus eivät estä hoitajia näkemästä 
tehtäviään, asiakkaiden tietoja tai 
tekemästä kirjauksia. 

Mobiilisovellus tallentaa puhelimen 
muistiin kunkin tehtävälistalla olevat 
tehtävät sekä asiakkaan tiedot. Tämän 
ansiosta tiedot ovat käytettävissä myös 
rakennusten sisällä tai muilla heikon 
kuuluvuuden alueilla. Kun sovellus saa 
taas yhteyden internettiin niin puheli-
men välimuistiin tallennetut tiedot päi-
vittyvät automaattisesti kumpaankin 
suuntaan.

DomaCare Mobiili mahdollistaa  
työaikojen kirjaamisen ja GPS-seu-
rantaan pohjautuvan ajopäiväkirjan 
pitämisen. 

Sovelluksessa olevan GPS-paikan-
nuksen avulla työntekijöiden liikkeitä 
voidaan seurata myös kartalla, minkä 
ansiosta päivän aikana tulevat peruu-
tukset ja uudet tehtävät voidaan hoitaa 
sujuvasti myös työntekijöiden liikkeellä 
ollessa. Mobiilisovelluksen kautta työn-
tekijät voivat myös kuitata toteutuneen 
työaikansa, jolloin tiedot saadaan siirty-
mään suoraan palkanmaksuun.


