Beeldzorg voor uw HAP en SEH

Mobiléa Zorgcentrale Systeem:
integratie beeldzorg en telefonie.
Voor één compleet systeem met Telefonie en Beeldzorg:

Flexibel in te richten op maat:

Geschikt voor zorg-op-afstand en het Ziekenhuis-Thuis concept. Met

Het Mobiléa Zorgcentrale Systeem (MZS) kan naar wens worden

slimme interfaces die zelfs begrijpelijk zijn voor mensen zonder digitale

ingericht; voor geplande en/of ongeplande zorg. Ook online op uw

kennis. Optie voor whitelabel. NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd.

website voor open spreekuur of continue bereikbaarheid.

Betaalbaar werkend op een standaard device:

Teams kunnen onderling worden verbonden. Een arts, specialist

Uw medewerker kan flexibel met standaard apparatuur, zoals de

en tolk kan ook telefonisch worden bijgeschakeld in een lopend

smartphone, tablet en computer, de oproepen beantwoorden.

beeldbelgesprek.

ISO 27001:2013
Gecertificeerd
door Brand Compliance

Partner in beeldzorg

NEN 7510-1:2017
Gecertificeerd
door Brand Compliance

Het Mobiléa
Zorgcentrale Systeem:
Digitale
wachtkamer

Wachtrij +
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Bel
routering

Slim coördinerend systeem.
Uw zorgmedewerkers kunnen flexibel plaatsnemen en inloggen op
het systeem. Uw planning kan worden gekoppeld. Medewerkers
kunnen zelf aangeven of en wanneer ze bereikbaar zijn plus automatisch laten doorschakelen naar een collega/team/centrale naar
wens. Als team kunnen ze coördinerend samenwerken.

Doorschakel
functionaliteiten

Bereikbaarheid
inplannen

Beheer
functies

Eenvoud in gebruik in uw huisstijl.
De interface wordt op maat en in uw huisstijl geleverd. Naar wens
kunnen er extra functies aan worden toegevoegd. Denk aan
taalkeuzes, een link naar uw website of zorgkaart Nederland voor
een beoordeling. Het systeem kan meertalig worden ingezet en

1 op 1
contact

Multiparty
groepsgesprek

Tijdens gesprek
toevoegen

worden gekoppeld aan een tolkenbureau dat snel en eenvoudig
kan worden bijgeschakeld.
Beheersbaar.
Accounts, authenticatie, rechten, rollen, wachtwoord en functies

Vast+mobiel
verbinden

Instructies
veilig delen

Koppeling
tolkenbureau

TA XI

﷼ف

NoShow via @
in gesprek

Externe
Koppelingen

externe Zorgcentrale link

zijn via beheer te managen. Vooraf kunnen er gebruikersprofielen
worden gemaakt ten behoeve van een geautomatiseerde inrichting.
Indien gewenst kan er worden gekoppeld met een externe zorgcentrale. Zoals voor bereik buiten normale kantoortijden.
Alles integreerbaar..
Met meerdere systemen hebben we reeds een integratie. Zoals
de telefoniesystemen van MiTel en QuandaGo, ECD Nedap Ons,

@

thuismeet-apparatuur en een tolkenbureau. We zijn gespecialiseerd
in koppelingen als open systeem.

Mobiléa kan uw organisatie voorzien van alle vormen van Beeldzorg:
Zorgcentrale

Zorgteams

Beeldzorg-zuil

Website

Deurintercom

Zorg-Helpdesk

- monitoring
- alarm

- onderling verbinden
- als achterwacht

- informatie geven
- als receptie

- online spreekuur
- zorg-op-afstand

- systeem bgg
- informatie geven

- thuismeten
- medicijncontrole
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