Transmurale app overzicht en verband van de functies

Werkafspraken

Nieuwsbrief
systeem

- Transmurale werkafspraken
- Per categorie en alfabetisch
- Tabellen, afbeeldingen en links
- ‘Search as you type’

- Online samen te stellen nieuwsbrief geschikt
voor content van meerdere organisaties.
- Auteur en redactie rollen.
- Instant publishing naar mail- en app
gebruikers.
- 100% reponsive - op elk soort scherm te lezen.

Ochtendspits
medische vragen

Nieuwsbrief
gegevens

- 2-wekelijks medische vragen voor huisartsen
per mail.
- Latent aanwezige kennis in herinnering roepen.
- Verwijst naar relevante werkafspraken

Push berichten
- Push berichten naar iedereen of geselecteerde
gebruikersgroepen sturen.
- Berichten met uitgebreide mogelijkheden voor
opmaak en inhoud.

Naar iedereen of
gebruikersgroepen

Huisartsen
Gebruikersgroepen

Sociale kaart gevoed vanuit smoelenboek

Smoelenboek
- Gebruikers onderhouden eigen gegevens.
- Er kan geavanceerd worden gezocht op combinaties
van gegevens.
- Per categorie gebruikers wordt bepaald welke
gegevens getoond worden aan andere gebruikers.
- Ook organisaties kunnen opgenomen worden.
- Vullen en onderhouden gegevens gedelegeerd naar de
verschillende netwerken in de zorgketen.

Nascholing &
conferentie
- Cursus content
- Online testen, evaluatie en polls
- Tabellen, afbeeldingen, links,
video en audio weergave
- Online aantekeningen

Sociale kaart
- Toont instellingen en zorgverleners
per categorie op een Google maps
kaart.
- Kwalificaties direct zichtbaar.
- Links naar websites zorgverleners.
- Onderhouden door de aanbieders

ELV
Eerste Lijns Verblijf

E-TO-E Messenger
- Siilo Messenger App gekoppeld
met het smoelenboek.
- Siilo gebruikers zichtbaar vanuit
het smoeleboek.
- Siilo gebruikers direct vanuit het
smoelenboek benaderen.
- End To End encrypted.

Chat functie

TIM meldingen

- Vanuit het smoelenboek
toegankelijk chat systeem met
direct chat, groepen en zelf te
maken groepen.
- Secure connection.
- Geïntegreerd in de app.

Statistieken

PIN safety

- Statistieken in tabellen en
diagrammen van het gebruik
van werkafspraken, nieuws en
het smoelenboek met
maandelijkse management info.

- Extra PIN beveiling voor
smoelenboek en andere
gegevens achter de inlog.
Gebruiker is ingelogd en krijgt
met 4 cijferige PIN toegang.
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- Transmurale Incident
Meldingen via app en web.
- Regisseurs beoordelen
meldingen en zetten info door.
- Doel: kwaliteit verbeteren.

- Eerste Lijns Verblijf
- Online actueel overzicht
van beschikbare plaatsen in
revalidatielocaties,
verzorgings- en
verpleeghuizen in de regio

