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Gør samtalen sikker
VitaComm er den sikre løsning til samtaler med
borgere og deres pårørende.
VitaComm er en alsidig løsning, der anvendes til mange forskellige
borgergrupper og formål. Alt fra skærmbesøg til beskeder og
fildeling. Uanset formål eller borgergruppe, så er alle samtaler
krypterede og opbevares samtidig beskyttet. Alle samtaler kan
ligeledes dokumenteres og journaliseres.

GDPR

Nem journalisering

VitaComm lever op GDPR og
kan bruges i samme
udstrækning som eksempelvis
Eboks.

Journalisering og integration
af dialoger direkte til
journalsystemer,
omsorgssystemer og
fagsystemer.

Alt i én
VitaComm er både beskeder,
videoopkald og deling af
dokumenter i én samlet
løsning.

Brugervenlighed
VitaComms
brugergrænseflade kan
tilpasses alle borgertyper og
findes som app til både IOS,
Android og Web.

Gruppesamtaler
VitaComm understøtter
gruppesamtaler, både via
videoopkald og beskeder.
Skriv og ring med flere
borgere og kollegaer på én
gang.

Specifikationer
Android, iOS og web
Videoopkald
Gruppeopkald med flere personer
Private beskeder
Gruppebeskeder og gruppechat med flere personer
Deling af billeder, videoer, dokumenter og lydbeskeder

Mulighed for login via NemID, pinkode eller
fingeraftryk/ansigtgenkendelse
Mulighed for inddragelse af ressource- personer (eks.
pårørende, værge eller tolk)
Integration til journalsystemer, omsorgssystemer og
fagsystemer.
Notifikationer og badges ved nye beskeder
Mulighed for digitalt samtykke
Mulighed for at inviter kollegaer eller andre fagpersoner
med ind i samtalen

Anvendelse
VitaComm er en alsidig
løsning, der anvendes til
mange forskellige typer af
kommunikation med borgere
på tværs af landets kommuner
og regioner.
VitaComm bruges på
områder som eksempelvis
voksenstøtte, jobcentre,
integrationen,
voksenhandicap,
borgerservice, hjemmeplejen,
sygeplejen sociale tilbud,
psykiatrien, socialpsykiatrien,
beskyttet beskæftigelse, børn
og unge etc.

Positive effekter
VitaComm sparer kommunerne for
både tid og penge. Samtidig er der
for både borgernes og
medarbejdernes vedkommende
identificeret flere kvalitative
effekter. VitaComm er et produkt af
en generel bevægelse inden for
kommunerne på at gøre indsatsen
over for borgerne mere fleksibel,
effektiv og imødekommende.

Udviklet af kommunerne
for kommunerne
VitaComm er resultatet af flere års
OPI-samarbejde mellem flere
kommuner og private
virksomheder. VitaComm er
udviklet på baggrund af
kommunernes behov – for
kommunerne og af kommunerne –
med støtte fra EU og Syddansk
Vækstforum.

Integreret dokumentation
VitaComm integreres til journalsystemer og
fagsystemer for at gøre dokumentationen
automatisk og sikker.
Med en integration til kommunens systemer bliver
dokumentationen udført automatisk, hvilket sparer en masse tid og
ressourcer. Samtidig sikres det, at alt som skal dokumenteres bliver
dokumenteret.

Letter tidsforbruget på
journalisering
”Dokumentation af vores indsatser er
en vigtig, men kan samtidig være en
tidskrævende opgave. I modsætning
til tidligere, hvor SMS’er blev
journaliseret enkeltvis, er VitaComm
tilpasset kommunens behov for at
journalisere.
”Alle beskeder kan journaliseres
automatisk eller hvis medarbejderen
finder det relevant. Man kan
journalisere hele beskedtråden eller en
bestemt tidsperiode. Alle beskeder
der journaliseres i fagsystemet bliver
konverteret til pdf filer”

Gülcan Güven Grud

Centerleder | Center for Social
Rehabilitering

Funktioner i VitaComm
VitaComm sikrer, at borgerne
læser beskeder og husker aftaler
Borgere og medarbejdere
modtager en notifikation samt en
badge på appen når man
modtager en ny besked. Ligesom
man som afsender altid kan se om
en besked er læst.
Mulighed for afsendelse af
envejsbeskeder
VitaComm giver desuden
mulighed for at afsende
informations beskeder, som
modtageren ikke har mulighed for
at svare tilbage på. Disse kan
sendes ud enkeltvis eller til
eksempelvis 100 borgere på en
gang.
Gruppebeskeder (chat)
VitaComm giver mulighed for at
oprette gruppebeskeder, hvor flere
personer kan se beskeden/chatten
og kommunikerer på kryds og
tværs.
Private gruppebeskeder
VitaComm giver også mulighed for
at I kan sende den samme besked
ud til eks. 40 borgere på en gang.
Har borgerne mulighed for at svare
tilbage vil dette ske i unikke
beskedtråde.
Mulighed for at afsende
lydbeskeder, filer, billeder og
video
Med VitaComm er det let og
intuitivt at afsende lydbeskeder,
filer, dokumenter, billeder, video
m.m..
Digitalt samtykke
Hvis man ønsker det giver
VitaComm mulighed for at man
kan indsamle elektronisk samtykke
via appen.

Kommuniker med
ressourcepersoner tilknyttet
borgeren
VitaComm giver mulighed for at
sen beskeder til
ressourcerpersoner tilknyttet en
borger eksempelvis pårørende,
værge, tolk m.fl.. Enten i en
en-til-en besked eller som en
gruppe besked.
Videoopkald
VitaComm giver også mulighed for
at foretage videoopkald med
borgeren på en sikker krypteret
forbindelse.
Gruppevideoopkald
Det er også muligt at foretage
video gruppeopkald via VitaComm
med op til 8 deltagere. Det kan
eksempelvis være med
medarbejdere, borgere eller
ressourcepersoner tilknyttet
borgeren.
Skærmdeling
VitaComm giver mulighed for
skærmdeling under et
videoopkald. Det vil således være
mulighed for at dele eksempelvis
en Powerpoint under et
videoopkald i forbindelse med
eksempelvis et online kursus.
Integrationer til fagsystemer
Fra VitaComm kan data leveres
manuelt eller automatisk til
fagsystemer, som eksempelvis
KMD Nexus, Cura eller Bosted.
Mulighed for udvidelse af
universet
Man kan let give borgeren en
række yderligere funktioner som
supplement til VitaComm af en
kalender, rutinemodul, filmappe
m.m.

Vil du gerne høre mere om,
hvordan I kommer i gang med
VitaComm og sikre samtaler?
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