Ascom Unite Assign –
besteed minder tijd aan
taaktoewijzing en meer
aan de eigenlijke uitvoering
Waarom uw zorgverleners toewijzen via afzonderlijke (klinische)
systemen en veel tijd en energie verliezen als het ook anders
kan? Eén applicatie voor personeelstoewijzing stroomlijnt uw
planningsproces effectief.

■ Verzeker een consistente

alarmafhandeling
■ Centraliseer het beheer van de

toewijzing van personeel en taken
■ Stroomlijn de afhandeling van

gebeurtenissen en escalatieprocessen
■ Optimaliseer klinische werkstromen
■ Reageer efficiënter op

patiëntgebeurtenissen

Ascom Unite Assign is een softwareapplicatie, die met één gebruikersinterface de toewijzing van personeel via
meerdere zorgsystemen ondersteunt.
Deze maakt deel uit van Unite, een
krachtig softwareplatform voor
communicatie en samenwerking

Stroomlijn het beheer van
personeelstoewijzing
Vereenvoudig de administratie van
personeel en taaktoewijzingen door
gebruik te maken van één systeem
voor het toewijzen, volgen en updaten
van verantwoordelijkheden. Beheer
centraal alle toewijzingen voor
meer- dere (klinische) systemen.
Omdat Unite Assign de toewijzing
vergemakkelijkt komt er meer tijd vrij
voor patiëntenzorg.

Krachtig en gebruiksvriendelijk
Unite Assign is een gebruiksvriendelijk
hulpmiddel dat u keuzes biedt. De
intuïtieve drag-and-drop interface vergt
minimale training. Zodra het systeem
draait, kunnen gebruikers zelf acties
toewijzen door patiënt, kamer en alarmtypen te combineren. De applicatie
beheert ook de afhandeling van deze
alarmen en escaleert automatisch naar
een vooraf bepaald vangnet.

Win tijd door veel voorkomende
taken te elimineren
Unite Assign biedt de mogelijkheid om
personeel toe te wijzen voor meerdere
zorgsystemen, zoals verpleegoproep- en
patiëntmonitoringsystemen. Dit bespaart
de gebruikers dubbel werk bij de toewijzing van taken via meerdere systemen,
en hierdoor verbetert de efficiëntie.

Voordelen
■ Help om hoge, consistente zorg-

niveaus te garanderen via duidelijk
gedefinieerde verantwoordelijkheden
en alarmescalatie.
■ Elimineer langzame, tijdrovende

KENMERKEN
Twee opties voor de inroostering van personeel:
• gebaseerd op rollen
• gebaseerd op alarmtypen

Zoekfunctie waarmee medewerkers snel kunnen
worden opgezocht en toegewezen

Maakt gebruik van foto's of symbolen om individuen en
teams sneller te herkennen

Creëert meerdere spoedteams (bijv. code blauw)
om de teamcommunicatie en de respons op
patiëntgebeurtenissen te verbeteren

Geef ieder team een kleurcode voor betere
herkenbaarheid en groepsberichtgeving

Wijst specifieke zorg toe per patiënt, kamer of bed

Laat u taken inzien vanaf elke computer met een browser

Stelt primaire en secundaire zorgverleners aan voor
automatische alarmescalatie

Toon een overzicht van alle toewijzingen per persoon
of team

Laat planners patiëntnaam, geslacht en leeftijd bekijken
om de juiste zorgverleners toe te wijzen (connectiviteit
met ADT vereist)

Bereid de komende diensten voor door vroegtijdig
medewerkers en verantwoordelijkheden toe te wijzen

Server voor Unite Assign, die voor dynamische updates
van taken zorgt

handmatige toewijzingsprocessen.
■ Maak gebruik van één gebruikers-

interface voor eenvoudig beheer van
patiënttoewijzingen via meerdere
gezondheidszorgsystemen,
zoals verpleegoproep- en
patiëntenmonitoringsystemen.
■ Faciliteert het samenwerken in

zorgteams
■ Verbeter de patiëntbeleving door een

efficiëntere taakuitvoering.
■ Optimaliseer de werkprocessen van

Bestaande diensten kunnen dienen als sjabloon om
eenvoudig nieuwe diensten te plannen

personeel

Weet. Analyseer. Verbeter.
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Unite Assign biedt niet alleen een
compleet overzicht van het beheer van
gebeurtenissen, maar het kan
beheerders ook helpen bij de inzet van
middelen via uitgebreide monitoring en
analyse. In ruil daarvoor stelt de
software u en uw collega's in staat om
het werkproces verder te stroomlijnen.

