Slimmer samenwerken:
een dag in het leven
van de zorgprofessional

Tevreden en enthousiaste medewerkers bepalen het
succes van uw organisatie. Laat ze daarom uitblinken
met de virtuele werkplek die zij nodig hebben en waar
ze met plezier werken. Hoe?
Dit is Suze. Zij heeft een mobiele Digitale Werkplek om haar
patiënten optimale zorg te bieden.

08:30 - Virtuele meeting vanuit
huis op haar notebook met
collega’s om haar bij te praten
over een spoedgeval dat eerder
die nacht had plaatsgevonden.
09:15 - Er komt een melding
binnen via een draagbare
sensor met alarmfunctie
dat een patiënte gevallen is.
Aangekomen bij de patiënte
heeft zij alle relevante gegevens
bij de hand op haar tablet.
11:00 - Zij heeft nog een paar vragen voor de behandelend arts.
Zij zet ter plekke een call op met de arts, die real time inzicht heeft in
de informatie die Suze ter plekke invult.
12:00 - Ondertussen hebben collega’s met
wie zij eigenlijk een meeting had al gezien
dat er een spoedmelding tussendoor is. De
meeting wordt direct in alle agenda’s, ook
die van Suze, bijgewerkt.
14:00 - Op kantoor heeft zij een meeting,
waar een deel van de deelnemers virtueel
aanwezig is in een videoconference.
Iedereen heeft toegang tot de meest actuele gegevens over de
patiënten die zij bespreken.

15:30 - Ze gaat op bezoek bij
een patiënt van het noodgeval
in de nacht. Dankzij toegang
tot de ter plekke ingevulde
informatie van haar collega’s
en de call eerder die dag is ze
volledig op de hoogte.
17:00 - Zonder dat ze nog
naar kantoor hoeft kan ze
voor de overdracht aan haar
collega’s in de nachtdienst alle
relevante informatie via haar
tablet invoeren.

De Digital Workplace maakt relevante data voor iedereen
toegankelijk, op basis van connectiviteit, in combinatie met
slimme, bewezen en veilige technologie.
Wilt u meer weten over Smarter Working?
Bezoek dan onze website.

