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Alan monipuolisin mobiilisovellus  
pysyy mukana työpäivän eri käänteissä

www.domacare.fi

SUJUVAA  
ASIAKASTIETOJEN 

HALLINTAA

KATTAVA JA 
AUTOMATISOITU 

LASKUTUS

SELKEÄ 
JA TYYLIKÄS  

MOBIILISOVELLUS

YHTEENVEDOT 
TOIMINNAN 

TEHOSTAMISEKSI

MOBIILIRATKAISUT

Tilaa esittely osoitteessa 

www.domacare.fi
tai soita 020 7424 0900

Yleiset tiedustelut: info@invian.fi | Puhelin: 020 7424 0900 
Osoite: Invian Oy, Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo

INVIAN KUMPPANINASI

Oululaisen Invian Oy:n kehittämä DomaCare-toiminnanoh-
jausjärjestelmä sai alkunsa vuonna 2005, jonka jälkeen se 
on saavuttanut vahvan aseman osana sosiaali- ja hoitoalaa. 
Tänä päivänä DomaCare on yksi alansa  nopeimmin kasvava ja 
kehittyvä ohjelmistoratkaisu. Päivittäin DomaCarea käyttävät 
tuhannet tyytyväiset työntekijät ympäri Suomen.

Olemme matalan organisaatiorakenteen ja ketterän kehitystii-
min omaava yritys, joka on perustamisestaan lähtien kuun-
nelleet asiakkaitaan herkällä korvalla ja toteuttanut nopeilla 
aikatauluilla heidän toiveitaan sekä parannusehdotuksiaan. 

Tätä aiomme olla myös jatkossa sillä meille 
Invianilla tärkeintä on tyytyväinen asiakas.

Valitsemalla DomaCaren lupaamme sinulle ripeän ja ystävällisen  
asiakaspalvelun sekä toimeliaan kehitystiimin. Uskomme tuot-
teeseemme niin syvästi ettemme vaadi sinua sitoutumaan pitkiin 
sopimuksiin. 

RAI-TOIMINTAKYKYARVIO  
PIAN DOMACARE MOBIILISSA

TEHOKASTA HOIDON  
LAADUN MITTAAMISTA 
JA SEURANTAA

PAREMPAA HOITOA 
OMILLE ASIAKKAILLE

RAI on kansainvälisesti 
standardoitu kysely, joka 
on kehitetty laadun ja 
kustannusvaikuttavuuden 
arviointiin ja seurantaan. 
RAI:n avulla voit tehdä 
vaativia säännöllisiä ja 
strukturoituja tiedonke-
ruutoimenpiteitä asiakkai-
desi voinnista. DomaCare 
RAI on tehty yhteistyössä 
THL:n kanssa. 

Tällä hetkellä DomaCare 
RAI toimii jo tietokoneella 
ja on otettavissa käyttöön 
kaikille DomaCare-asiak-
kaille.

DomaCare RAI:n avulla 
kykenet keräämään val-
tavat määrät uutta tietoa 
asiakkaiden päivittäisestä 
voinnista ja toiminta-
kyvyn muutoksista. 
DomaCaressa tämä tieto 
on helposti luettavissa ja 
käytettävissä automaatti-
sesti mm. pohjana asiak-
kaiden hoitosuunnitelmia 
luotaessa.

Lisätietoja DomaCare 
RAI:sta saat DomaCaren 
asiakaspalvelusta 020 
7424 0900 tai osoitteesta 
info@invian.fi



ASIAKASTIEDOT 
AINA MUKANA

TAVOITTEELLINEN 
KIRJAAMINEN

ENEMMÄN AIKAA 
HOITOTYÖHÖN

TYÖPÄIVÄT 
TEHOKKAAMMIKSI

ASIAKASKÄYNTIEN 
KUITTAAMINEN

REAALIAIKAINEN  
TIETOJEN SAANTI

Järjestelmän avulla on 
helppo hoitaa asiakas- 
kirjaukset ja merkitä  
laskutukseen esimerkik-
si päivätoimintaan osal-
listujat ja asiakkaiden 
syömät ateriat, mikäli 
ne veloitetaan toteuma-
pohjaisesti. 

DomaCaressa palvelu-, 
kuntoutus-, hoitosuun-
nitelmat ovat muokat-
tavissa asiakkaidemme 
tarpeisiin pohjautuen 
ja niihin asetetut 
asiakastyön tavoitteet 
tulevat asiakastyön 
kirjaamisen keskiöön. 

• Asiakaskirjaukset
• Viestintä
• Rahavarojen seuranta
• Ajopäiväkirja
• Työaikojen kuittaus
• Karttanäkymä
• Avainten hallinta

Järjestelmämme mahdol-
listaa optimoinnin avulla 
päivän tehokkaan suun-
nittelun ja reaaliaikaisen 
seurannan. Optimointi 
huomioi matkojen lisäksi 
mm. asiakas- ja tehtävä-
kohtaiset vaatimukset, 
omahoitajat, pätevyydet, 
työajat sekä tauot.

Työntekijä näkee 
mobiilisovellukseen 
kirjauduttuaan helposti 
asiakkaisiin liittyvät  
tiedot ja ohjeet tehtä-
vien suorittamiseksi. 
Toteutunut käyntiaika 
kirjautuu järjestelmään 
laskutusta varten 
työntekijän kuitatessa 
valmistuneet tehtävät 
asiakkaan luona.

Käyntien luoma laskutus 
on nähtävissä reaaliai-
kaisesti laskutuskoos-
teella, josta laskut voi-
daan muodostaa napin 
painalluksella haluttuun 
taloushallinnon 
järjestelmään ja tarvit-
taessa myös PSOP:hen.

Mobiilisovelluksen 
kautta voidaan päivittää 
myös asiakkaan palve-
lusuunnitelmat ja muut 
päivittäiset raportit. 
Muun kirjauksen ohella 
asiakaskohtaisia tavoit-
teita voidaan arvioida 
omahoitajien määrittele-
mien asteikkojen avulla.

“DomaCare mah-
dollistaa asiakkai-
demme yksilöllisen 
hoivan suunnittelun 
ja vaikuttavuuden 
arvioinnin.”

Johanna Asklöf
Liiketoimintajohtaja

Mehiläinen Oy

“Invianilla on 
aina oltu valmiita 
keksimään ratkai-
suja ongelmiimme 
emmekä ole saaneet 
kieltävää vastausta 
ideoillemme.”

Johanna Paavolainen
liiketoiminta- ja kehitysjohtaja

Mainio Vire Oy

“DomaCare on  
toiminnoiltaan  
kattava ja tehokas 
järjestelmä.”

Minnä Väänänen
Kehityspäällikkö

Mikeva Oy

“Olemme olleet  
erittäin tyytyväisiä
yhteistyöhön  
Invian Oy:n kanssa.”

Minna Melkko
Vastaava hoitaja

Stella Kotipalvelut Oy

Kysy lisää!
Soita 020 7424 0900
tai laita sähköpostia 

info@invian.fi


