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TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄHOIVA-ALAN JOHTAVAA TOIMINNAN- 
OHJAUSTA KAIKEN KOKOISILLE YRITYKSILLE

EXTRANET (TULOSSA UUDISTETTU VERSIO!)

PSOP (UUTTA!)

ERESEPTI (UUTTA!)

DomaCare on joustava ja käyttäjän tarpeisiin mukautuva  
toiminnanohjausjärjestelmä minkä vuoksi eri kokoiset yritykset 
voivat ottaa sen helposti käyttöönsä.

Julkaisemme pian täysin uudistuneen omaisten extranetin  
DomaCare-asiakkaiden käytettäväksi. Extranetin avulla jaat tur- 
vallisesti tietoa asiakkaidesi voinnista omaisille ja edunvalvojille.

DomaCaren PSOP-integraatio helpottaa asiakkaidesi käytössä 
olevien palvelusetelien laskutusta kunnilta. Ei enää tietojen 
käsinsyöttöä PSOP:hen, DomaCare hoitaa kaiken sähköisesti!

DomaCaren uuden netissä toimivan eResepti-palvelun avulla 
lääkärit kirjoittavat ja uusivat helposti asiakkaidesi reseptit. 
Hoitajat voivat myös pyytää reseptiuusintoja ohjelman avulla.

Meille Invianilla jokainen asiakas on yhtä tärkeä! Yleiset tiedustelut: info@invian.fi | Puhelin: 020 7424 0900 
Osoite: Invian Oy, Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo

UUTTA! T
ULOSSA!

Lisätietoja uusista ominaisuuksista  
ja niiden käyttöönotosta 

DomaCaren asiakaspalvelun puhelinnumerosta  
020 7424 0900 tai sähköpostilla info@invian.fi

Tilaa esittely osoitteessa 

www.domacare.fi
tai soita 020 7424 0900

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 APUNA HOIDON 
LAADUN MITTAAMISESSA JA SEURANNASSA

TIETOJEN KERUUN AUTOMATISOINNILLA 
UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

DomaCaren tavoitteena on ohjelman kehittämisen alkuvuosista 
asti ollut tarjota asiakkaillemme Suomen parhaat välineet laa-
dukkaan hoitotyön tuottamiseen, tehostamiseen ja seurantaan. 

DomaCare RAI:n käyttöönoton myötä saat  
entistäkin monipuolisemman ja laadukkaamman  
toiminnanohjausjärjestelmän.

DomaCaren RAI-toimintakykyarvion avulla voit parantaa omille 
asiakkaillesi tarjoamien hoitopalveluiden laadun seurantaa ja 
mittaamista. DomaCaren avulla hoitajat voivat vastata vaivatto-
masti RAI-kyselyihin osana normaaleja kirjausrutiinejaan ja näin 
ollen RAI nivoutuu kiinteäksi osaksi päivittäistä DomaCaren 
käyttöä. Myös RAI:n vaatima moniammatillisuus tulee mukaan 
kiinteänä osana DomaCaren RAI-arviota intensiivijakso-toimin-
nallisuuden myötä.

DomaCare RAI:n avulla kyetään keräämään valtavat määrät uut-
ta tietoa asiakkaiden päivittäisestä voinnista ja toimintakyvyn 
muutoksista. Kerättyä tietoa voidaan myös hyödyntää entistä 
tehokkaammin ja aivan ennen näkemättömillä tavoilla. Kerät-
tyä tietoa voidaan käyttää DomaCaressa esimerkiksi pohjana 
luotaessa jokaiselle asiakkaalle henkilökohtainen hoitosuunni-
telma hoidon laatua mittaavine tavoitteineen.

NOPEUTTA PÄIVITTÄISEEN RAPORTOINTIIN 
SYMBOLIPOHJAISEN KIRJAAMISEN AVULLA

DOMACARE MOBIILIJÄRJESTELMÄ
HOITAJAN LIIKKUVASSA ARJESSA MUKANA

DomaCare mobiilijär-
jestelmään kehitetty 
symbolipohjainen 
kirjaaminen helpottaa 
ja nopeuttaa päivittäis-
ten asiakaskirjausten 
tekemistä. 

Selkeiden ja värikkäiden 
symbolien avulla teet 
merkinnät aina rutii-
ninomaisesti samalla 
tavalla. Näin asiakkaiden 
tiedot saadaan kerättyä 
vertailukelpoiseksi da-
taksi, joka mahdollistaa 
paremmin asiakkaan 
voinnin seuraamisen ja 
nopeamman reagoinnin 
muutoksiin. 

Aina mukana kulkeva DomaCare mobiilisovellus takaa hoitajille 
ajantasaisimman tiedonsaannin sekä mahdollistaa asiakas-
kohtaisten kirjausten tekemisen heti paikan päällä. 

DomaCaren avulla päivittäinen raportointi sulautuu 
saumattomaksi osaksi hoitajien arkea. 

HOIVA-ALAN MONIPUOLISIMMAT 
LASKUTUSOMINAISUUDET

YHTEENSOPIVUUS LUKUISIIN 
TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMIIN 

DomaCare on Suomen johtava hoiva-alan toiminnanohjausjär-
jestelmä, joka on käytössä sadoissa toimipisteissä pienissä ja 
suurissa yrityksissä. DomaCare on suunniteltu asumis-, koti-, 
kuntoutus- ja avopalveluille mahdollistamaan laadukkaan asia-
kastyön lisäksi organisaation laskutusprosessien tehostamisen. 

Olemme kehittäneet DomaCaren laskutusominaisuudet yh-
teistyössä asiakkaidemme kanssa palvelemaan hoivayritysten 
tarpeita ja heidän monimuotoisia laskutuskäytäntöjä. 

DomaCaren avulla voit automatisoida 
laskutuksesi lähes täysin.

Olemme toteuttaneet jo yli 30 talousjärjestelmän integraatiota 
asiakkaidemme kanssa, mm. Netvisor, Procountor, Talenom, 
Microsoft Dynamics Nav. Integroimme tarvittaessa myös uusia 
taloushallinnon järjestelmiä DomaCaren kanssa.

“DomaCare on  
toiminnoiltaan  
kattava ja tehokas 
järjestelmä.”

Minnä Väänänen
Kehityspäällikkö

Mikeva Oy

ESIMERKKEJÄ LASKUTUSOMINAISUUKSISTA

• Sopimushallinta
• Sopimus ja tuotekohtaiset 

karenssisäännöt
• Sopimuskohtaiset laskun  

ulkoasuasetukset
• Laskuerittelyn tulostus 

automaattisesti

• Asiakaskohtaiset laskun- 
ositukset

• Kotihoidon aikapohjai-
suuslaskutus huomioiden 
minimit, intervallit,  
arkipyhät jne.

• PSOP ja muut palvelusetelit


