Sähköisten terveyspalveluiden
joustava kokonaisratkaisu

Terveydenhuollon kehityksen punainen lanka
muodostuu aina yksittäisistä ihmisistä: ammattilaisista, jotka haluavat hoitaa työnsä mahdollisimman hyvin sekä asiakkaista, jotka haluavat
sujuvaa tukea ja palvelua oikeaan aikaan.
Terveydenhuollossa digitalisoituminen on
mahdollistaja eli väline parempaan palvelukokemukseen, kustannustehokkaampaan ja
tuottavampaan toimintaan sekä ihmisten
parempaan terveyteen ja hyvinvointiin.
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Joustavasti osista
kokonaisuuteen

Movendos Health Platform tarjoaa kattavat ratkaisut
hoitotarpeen arviointiin, ajanvaraukseen, viestintään,
palvelupolkuohjaukseen, tiedonkeruuseen ja raportointiin asiakaslähtöisten palvelujen tarjoamiseksi.
Tietoturvallinen ja tehokas alusta on laajennettavissa
ja kustomoitavissa asiakasyrityksen tarpeiden ja
toiminnan kehittymisen mukaan.
Movendos Health Platform on nykyaikainen ja
skaalautuva ratkaisu, jonka käyttö on sujuvaa kaikilla
laitteilla (PC, tabletti, älypuhelin). Palvelu brändätään
osaksi terveyspalveluntarjoajan kokonaistarjontaa.
Movendos Health Platform-alustaan kuuluvat tällä
hetkellä Movendos mSurvey-kartoituspalvelu, Movendos
mBooking-ajanvaraus, Movendos mCoach-valmennusalusta sekä Movendos mClinic-etävastaanotto.
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Sähköinen terveyden
ja hyvinvoinnin
kartoitusratkaisu

Movendos mSurvey on kattava ja yleiskäyttöinen
kartoituspalvelu terveydenhuoltoalan tarpeisiin.
mSurvey-kartoituksia voidaan käyttää monipuolisesti erilaisiin käyttökohteisiin joko erillispalveluna
tai integroituna muihin järjestelmiin. mSurveyn
avulla voidaan toteuttaa myös lakisääteisiin
työterveyshuollon terveystarkastuksiin liittyvät
esikyselyt, seulat ja työolosuhdeselvitykset.

”

Kiitos, kun kehitätte aktiivisesti mSurvey-työkalua ja otatte kentän mielipiteet huomioon vahvasti! Arvostamme!
Uudistukset teillä ovat tapahtuneet ripeällä aikataululla! Liian usein olemme törmänneet keskeneräisiin tuotteisiin,
jotka on markkinoitu ja myyty valmiina ja kehitystyö on jäänyt lähtökuoppiinsa. Teillä homma toimii toisin, hienoa!”
– Terhi Oijala, Kouvolan Työterveys
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Ominaisuudet
Kattava ja laadukas sisältö
Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
kehitetty ja jatkuvasti laajeneva palvelu –
perustuu tieteellisesti validoituihin
menetelmiin.

Räätälöitävyys
Kyselyosiot valittavissa kyselykohtaisesti ja
mahdollisuus tilata räätälöityjä sisältöjä –
kielivaihtoehtoina suomi, englanti ja ruotsi.

Helppo toteuttaa
Yksilöllisten kutsujen helppo lähettäminen
tai yhteisen kyselylinkinjakelu muita kanavia
pitkin.

Laadukas raportointi
Automaattiset ja selkeät yksilö- ja ryhmäraportit sekä riskimittarit visuaalisessa muodossa – kaikki data yhdessä paikassa ja myös
raakadata saatavilla jatkoanalysointia varten.

Sujuva osa kokonaispalvelua
Liitettävissä muihin palveluprosesseihin –
toteutus palveluntarjoajan logolla ja
ilmeellä.

Vastaaminen sujuvaa
Vastaaminen helppoa myös mobiililaitteissa –
nostaa vastausprosenttia. Automaattinen
raportti vastaajalle heti vastaamisen jälkeen.

Tietosuojattu pilvipalvelu
Salattu yhteys ja uudet päivitykset aina
automaattisesti saatavilla.

Reilu hinnoittelu
Porrastettu vuosilisenssi ja vastaajamääriin
pohjautuva hinnoittelu.

building a healthy future
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Tarvelähtöinen sähköinen
terveydenhuollon
ajanvarausjärjestelmä
Movendos mBooking on oire- ja tarvepohjainen
ajanvarausjärjestelmä, joka ohjaa asiakkaan
sopivalle asiantuntijalle ja oikeaan toimipisteeseen oikeanmittaisella vastaanottoajalla. Sujuva
ajanvaraus antaa asiakkaalle hyvän palvelukokemuksen ja säästää ammattilaisten resursseja.
Palvelu on integroitu Acute-potilastietojärjestelmään.

”

Yhteistyömme Movendoksen kanssa on ollut innostavaa ja sujuvaa. Sisältöön liittyviä näkökulmia on pohdittu
yhdessä, käyttökokemukset on huomioitu kehityksessä, teknistä tukea on ollut saatavilla ja tavoitettavuus on ollut
hyvä. Asiat ovat aina edenneet sovitussa aikataulussa, ja yhteistyö on ollut luottamuksellista, avointa ja mutkatonta.”
– Birgitta Ojala, Pirte
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Ominaisuudet
Tarvelähtöinen ajanvaraus
Ajanvaraus oireiden ja
tarpeiden mukaan.

Räätälöitävyys
Täysin räätälöitävissä ja brändättävissä terveyspalveluntarjoajan tarpeisiin.

Palveluohjaus
Sujuva palvelupolkuohjaus
oikealle ammattilaiselle.

Tarkat ohjeet
Automaattinen ohjeistus
kuhunkin ajanvarauspolkuun
ja tarpeeseen liittyen.

Vahvistukset ja muistutukset tekstiviestillä
Tekstiviestivahvistus
varatusta ajasta.

Peruutus netissä
Varatun ajan peruutus
varauskoodilla.

Integroitu Acute-potilastietojärjestelmään
Vastaanottoaikojen
hallinnointi suoraan
Acuten kalenterissa.

Sujuva käyttö
Helppokäyttöinen pilvipalvelu,
toimii kaikilla laitteilla.

building a healthy future
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Tietoturvallinen ratkaisu
terveydenhuollon
viestintään ja
etävastaanottoon
Movendos mClinic mahdollistaa paikasta ja ajasta
riippumattoman palvelun asiakkaille sekä uusia
työn tekemisen tapoja ammattilaisille. Palvelu on
tietoturvallinen kommunikaatiokanava kaikkeen
terveydenhuollon ulkoiseen ja sisäiseen viestintään,
brändättynä osaksi kokonaispalvelua. Movendos
mClinic tukee sekä päivystystyyppistä toimintaa että
kiireetöntä viestintää hoitoprosessiin liittyen myös
suoraan työterveyden vastuuhenkilölle. Viestintä voi
tapahtua video- tai chat-yhteyden kautta kulloisenkin
tarpeen mukaan.
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Ominaisuudet
Viestintää ajasta ja paikasta riippumatta
Yhteys lääkärin, hoitajan tai muun ammattilaisen kanssa hoidon tarpeen arviointia,
ohjausta tai hoitoprosessia varten.

Räätälöitävyys
Täysin räätälöitävissä ja brändättävissä
terveyspalveluntarjoajan tarpeisiin.

Päivystysjono
Tarve-/oirepohjainen päivystysjono nopeuttaa ja tehostaa asiakkaiden palvelua. Tarpeiden ja esitietojen kartoitus chatbotin avulla.

Tietoturvallinen
Viranomaisvaatimukset, kuten asiakkaiden
vahvan tunnistautumisen täyttävä pilvipalvelu,
jonka tietoturvaa ylläpidetään säännöllisillä
päivityksillä sekä tietoturva-auditoinneilla.

Videovastaanotto
Videovastaanotto ajanvarauksella tai
päivystyksenä.

Moniammatillinen tiimi ja vastuuhenkilöt
Viestien ohjaus haluttaessa vastuuhenkilöille
ja joustavaa lisätä muita terveydenhuollon
henkilöitä keskusteluun tarpeen mukaan.

Integroitu potilastietojärjestelmään
Acute ja Dynamic Health -potilastietojärjestelmäintegraatioiden avulla asiakkaiden
ja terveydenhuollon henkilöstön tiedot ja
käyttöoikeudet ovat aina ajan tasalla. Ei
erillistä asiakastunnusten luontia ja ylläpitoa.

Sujuva käyttö
Helppokäyttöinen, millä tahansa laitteella
toimiva pilvipalvelu. Erityisesti älypuhelinkäyttöön suunniteltu.
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Helppokäyttöinen ja
tietoturvallinen
etävalmennustyökalu
terveydenhuollon
ammattilaisille
mCoach on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen
etävalmennustyökalu terveydenhuollon ja
kuntoutuksen ammattilaisille. Selainpohjainen
mCoach on kustannustehokas tapa lisätä
valmennusten vaikuttavuutta sekä hallita
ammattilaisen ajankäyttöä.
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Ominaisuudet
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
mCoach-etävalmennustyökalua voidaan
käyttää niin yksilön kuin ryhmienkin
valmentamiseen. Sovellusalueet voivat
valmentajasta riippuen liittyä esimerkiksi
liikuntaan, ravitsemukseen, uneen, stressinja ajankäytön hallintaan, mielen tasapainoon
tai sosiaalisiin suhteisiin.

Monipuolinen tehtäväkirjasto
mCoach mahdollistaa valmennussisältöjen
luomisen lähes rajattomasti. Palvelu sisältää
myös valmiin laadukkaiden ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevien valmennustehtävien kirjaston. Tehtäviin on mahdollista liittää
helposti videokuvaa, valokuvia, tiedostoja ja
linkkejä.

Käyttö kaikilla laitteilla
mCoach toimii tietokoneiden, tablettien
ja älypuhelinten kaikilla yleisimmillä nettiselaimilla. Päivittäistä käyttöä helpottava
sovellus on saatavilla Android- sekä Applelaitteisiin.

Mahdollistaa moniammatillisen
valmennustiimin toiminnan
Yksilöllä tai ryhmällä voi olla yhtä aikaa
useita valmentamiseen osallistuvia
ammattilaisia.

Joustava pilvipalvelu
Kaikki uudet päivitetyt ominaisuudet ovat
aina automaattisesti asiakkaidemme
käytössä.

Tietoturvallinen kommunikointi
Tietosuojattu viestintä ja videopuhelut.

building a healthy future
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building a healthy future
Movendos on yksilön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
keskittyvä valmennus- ja teknologiayritys, jonka juuret ovat
lähtöisin Tampereen Teknillisen Yliopiston terveysja käyttäytymistieteen tutkimuksesta.

www.movendos.com

