
W sytuacji kryzysowej konieczne jest szybkie wdrażanie wielu inicjatyw, zmian organizacyjnych,

sprawne zarządzanie incydentami i wdrażanie nowych procedur. Aby zachować efektywność działania,

ważne jest skuteczne zarządzanie dostępem do informacji  i  jej dystrybucją w organizacji.

1. UTWÓRZ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNĄ SPRAWĘ, ZARZĄDZENIE CZY KOMUNIKAT

 Utwórz w systemie elektroniczną sprawę, nadaj jej tytuł i wprowadź podstawowe dane 

 za pomocą prostego, intuicyjnego formularza elektronicznego.

2. DOŁĄCZ DOKUMENTY, KTÓRE CHCESZ UDOSTĘPNIĆ INNYM

 Zeskanuj dokument lub wprowadź do systemu dokument elektroniczny (np. Word, PDF).

3. WSKAŻ OSOBY, KTÓRE OTRZYMAJĄ DOSTĘP DO INFORMACJI W SYSTEMIE

 Wybierz osoby, które będą miały dostęp do tych informacji. Wszyscy pracują

 na tej samej elektronicznej teczce sprawy. Efekty działań są natychmiast widoczne

 dla wszystkich zainteresowanych.

4. PRZEKAZUJ SPRAWĘ I ZLECAJ ZADANIA AŻ DO ZAMKNIĘCIA SPRAWY

 Możesz rozdzielić odpowiedzialność za konkretne działania na poszczególnych 

pracowników. Każdy z nich zostanie poinformowany o nowym zadaniu.

Elektroniczna teczka sprawy krąży z biurka na biurko jak zwykły dokument

- ale elektronicznie. Załatwiasz sprawę nie wstając od swojego biurka, nic nie kserujesz, 

nie przekazujesz osobiście “z ręki do ręki”.

5. MONITORUJ WYNIKI I ZBIERAJ EFEKTY W JEDNYM MIEJSCU 

 Wszystkie dokumenty i informacje wprowadzone do systemu znajdują się

w elektronicznych rejestrach. W każdej chwili masz do nich dostęp. Możesz wyszukać 

potrzebne dane w kilka sekund, sprawdzić status realizacji sprawy oraz pełną historię

jej obsługi. 

 System zapewnia pełną audytowalność procesu.

Udostępniamy Państwu bezpłatnie 2 moduły BOS MEDICAL SMART 

ELEKTRONICZNA TABLICA INFORMACYJNA
Możliwość udostępniania personelowi w formie elektronicznej zarządzeń oraz ważnych informacji. 

ELEKTRONICZNA OBSŁUGA KORESPONDENCJI I PISM WEWNĘTRZNYCH
Dostęp do elektronicznych wersji dokumentów i elektroniczna obsługa spraw. 

BOS MEDICAL SMART

NARZĘDZIE DO ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI W SZPITALU

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA TABLETACH I TELEFONACH

BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU W SYTUACJI EPIDEMII

NATYCHMIASTOWA DYSTRYBUCJA INFORMACJI I DOKUMENTÓW

SKUTECZNE WDRAŻANIE NOWYCH PROCEDUR I INFORMOWANIE O ZMIANACH

W 5 PROSTYCH KROKACH

Wdrożenie BOS MEDICAL SMART jest bardzo proste. 

Nie zwlekaj. Już w ciągu kilku dni możesz zacząć pracę w nowym, cyfrowym modelu.

- Instalacja dokonywana jest zdalnie (nie wymaga naszej obecności na terenie szpitala)

- Proste instrukcje stanowiskowe i zdalne szkolenie dla wskazanego personelu wystarczą, by zacząć

  pracować  w systemie

Z naszej platformy  już korzystają duże szpitale i firmy. 

Do tej pory zaufali nam m.in.: UCK w Gdańsku, SKPP w Poznaniu, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, 

WSW w Gorzowie Wielkopolskim, Szpital Biziela w Bydgoszczy

Codziennie tysiące dokumentów przechodzą przez nasze systemy. 

Cyfryzacja procesów jest również w Twoim zasięgu! 

PRODUCENT SYSTEMU
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