
Videosamtaler og beskeder for 
fagprofessionelle, borgere og pårørende

VitaComm



VitaComm er både sikkert og brugervenligt

VitaComm er videosamtaler og beskeder på en 
sikker krypteret forbindelse. 

Udviklet med særlig henblik på skærmbesøg, 
telemedicin og virtuel støtte mellem 
fagprofessionelle og borgere. 

VitaComm understøtter også den interne 
kommunikation mellem medarbejderne samt 
kommunikation ud til de pårørende.

VitaComm er brugervenligt og virker�både til 
Android enheder, iPhone, iPad og PC.

VitaComm bruges internt i en organisation til 
kommunikation mellem medarbejdere. Medarbejdere ringer, skriver og 
deler filer med hinanden på kryds og tværs af afdelinger, teams og 
centre. De finder let hinanden ved at søge på navne, teams, centre og 
kompetencer. Søgefiltrene gør, at det ikke er nødvendigt at vide, hvilken 
kollega der har hvilken telefon, så længe han eller hun er logget på 
VitaComm.

Med en enkel og tilpasset brugergrænseflade kan borgeren ringe eller 
skrive til bestemte personer eller grupper af medarbejdere. 
Omstillingsfunktionen gør, at borgeren viderestilles til en ledig 
medarbejder, som kan besvare opkaldet. 

Det kan styres, hvilke funktioner der skal være tilgængelige for hver 
enkelt borger. F.eks. om personen kun må modtage opkald og ikke 
foretage opkald.

Udover samtaler og dialog med fagprofessionelle benytter borgeren 
også VitaComm til at ringe og skrive med sine pårørende. 

VitaComm til borgere

VitaComm til medarbejdere
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• Opkaldet går igennem selv ved låst skærm eller dvaletilstand. 
• Opkaldet kan foretages med eller uden video.
• Under samtalen kan der skiftes kamera. 
• En borgers profil kan tilpasses, så han eller hun kun kan ringe til 
relevante medarbejdere.
• Gruppebeskeder og beskedtråde. 
• Deling af dokumenter, billeder og videoer.
• Se hvem der har læst og ikke læst beskederne. 

Nyttige funktioner



En del af VitaMind

Med VitaComm som en del af VitaMind får borgeren 
endnu flere værktøjer ved hånden.

En kalender der hjælper til at huske aftaler og 
gøremål. En dagstruktur med billeder og 
videovejledninger. Spil der træner de kognitive 
funktioner. 

Et billedgalleri til deling af billeder med pårørende 
og en mappe til vigtige dokumenter. 

Et netværk med et fælles mål

VitaMind inddrager både fagpersoner, borgere, pårørende og 
frivillige i et og samme netværk. Der skabes et tværgående 
samarbejde omkring den enkelte borger.

Indhold i form af træning, planer og vejledninger bliver delt 
mellem fagpersoner - og deles i sidste ende med de borgere, det 
er relevant for

Alle kan agere ressourceperson for borgeren i et omfang, der 
giver mening. Dette sparer både tid og penge og styrker 
indsatsen.

Jo flere brugere på platformen, desto flere personer arbejder 
sammen om det samme mål: at understøtte og styrke udviklingen 
hos den enkelte borger

Hver brugerprofil kan sættes op individuelt. Eller der kan sættes 
specifikke profiler op til specifikke grupper.

Indhold, profiler og brugere skabes og administreres alt sammen 
direkte fra VitaMind enten via iPad, tablet eller PC.

Al administration af brugerprofiler kan foretages af brugerne selv 
eller ressourcepersonerne omkring dem.

Applikator ApS . Bugattivej 8 . 7100 Vejle . info@applikator.dk . www.applikator.dk

Læs mere om VitaComm på vores hjemmeside
www.applikator.dk

Du kan hente VitaComm
på App Store og Google Play 

VitaComm



Applikator

Applikator ApS

Bugattivej 8   
7100 Vejle  
2285 1860 
www.applikator.dk   info@applikator.dk

 

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling
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Fokus på implementering

VitaComm er designet til at være både lettilgængeligt og brugervenligt. Derfor kan VitaComm benyttes via mange 
forskellige typer hardware og enheder. Alt fra Android smartphones, Android tablets, iPhones, iPads til PC.

VitaComm er let at implementere, fordi det er brugervenligt samtidig med, at det fungerer på så mange typer af hardware.

VitaComm kræver heller ikke en specifik organisationsstruktur, men kan imødekomme disse både i stor og lille skala.

Hvem er vi?

VitaMind og VitaComm er udviklet af Applikator. Vi er en 
dansk virksomhed med speciale i udviklingen af velfærds 
teknologi siden 2012. Hos Applikator betragter vi alle 
vores kunder som samarbejdspartnere. Det er sådan alle 
vores produkter er blevet til i dag – gennem sam arbejde. 
Vi tror på brugerdrevet og personcentreret design, hvilket 
har betydet, at vores produkter i dag benyttes i mere end 
45 danske kommuner og 2 regioner.

Vi er en del af et større konsortium af virksomheder, der 
tilsammen har over 25 års erfaring med IT-udvikling og 
hosting.

Partnere

VitaMind og VitaComm er udviklet i tæt samarbejde med 
velfærds teknologiske fagpersoner og slutbrugerne ude i 
kommunerne.

Fra behovsafdækning til udvikling, implementering og 
drift – gennem alle projektets faser er Applikators sam 
arbejdspartnere kommet med værdifulde erfaringer, 
observationer og indsigter.

VitaMind og VitaComm er resultatet af et 
innovationsprojekt støttet af Syddansk Vækstforum og 
EU’s regionalfond.

På Applikators hjemmeside kan du læse mere om

projektet, dets partnere og de indsigter, vi nåede frem til i 
løbet af projektet.

VitaComm


