simple i versàtil

ResiPlus® Residència de Gent Gran Bàsic

ResiPlus® Bàsic, el programari de gestió adaptat a residències
mitjanes, altament ﬂexible i personalitzable, optimitza tots els
processos de treball del centre. La facilitat d'ús i el programa de
formació continuada que l'acompanya fan d'aquest programari una
solució integral i imprescindible en el dia a dia dels professionals.

ÀREA MÈDICA
Preingrés i valoració.
Valoracions conﬁgurables.
Patologies, al·lèrgies, antecedents, dietes.
Pla farmacològic.
Historial mèdic: seguiment, escales, analítiques.
Reunions interdisciplinàries, plans d'atenció.
Ordres mèdiques. Subjeccions.

ÀREA D'INFERMERIA
Valoració i pla d'atenció. Escales.
Valoracions conﬁgurables.
Historial d'infermeria: seguiment, controls, incidències.
Registre d'administració de fàrmacs.
Reunions interdisciplinàries, plans de cures.
Ordres i peticions.

PERSONAL TÈCNIC
(Animadors Socioculturals, Fisioterapeutes, Psicòlegs,
Terapeutes Ocupacionals, Treballadors Socials...)
Valoració i pla d'atenció. Escales.
Valoracions conﬁgurables.
Historial social, DSM IV.
Plans de cures, organització i registre d’activitats.
Història de Vida (ACP)
Reunions interdisciplinàries, plans d'atenció.
Seguiments i comunicats.

ÀREA GENERAL
Resident
Assistent d'ingrés i valoració.
Dades personals i econòmiques.
Història de Vida, preferències i interessos.
Contactes, familiars i adreces.
Documents (contractes, autoritzacions).
Centre
Horari d'obertura.
Dades generals i contacte.
Missatgeria, correu electrònic.
Personalització de llistats.

PROVEÏDORS
Dades generals, contactes i serveis.
Criteris d'alta i certiﬁcacions.
Factures, serveis i gestió de pagaments.
Acords comercials i descomptes.
Llistats.

ÀREA ECONÒMICA
Facturació (estada, altres serveis).
Cobraments (rebuts, trameses, devolucions).
Caixa (centre i residents).
Entitats, liquidacions i concerts.

LISTADOS E INFORMES
PERSONAL D'ATENCIÓ DIRECTA
(Auxiliars, Gericultors, Cuidadors, Supervisors)
Plans de cures. Seguiment i control de les tasques assignades.
Registres: cures, controls, fàrmacs.
Evolutius, incidències i peticions.

ÀREA DE PERSONAL
Dades personals i laborals.
Contactes, adreces i currículums.
Cursos de formació.
Voluntaris.

Informes i llistats disponibles per a totes les àrees de gestió.
Exportació a Excel, Word i PDF, entre altres formats.
Personalització de llistats i informes propis.

CONFIGURACIÓ I SEGURETAT
Multicentre. Multiempresa.
LOPD i registre d'accés.
Control de claus i venciments.
Personalització de permisos i accessos per usuari.
Personalització de camps desplegables, camps
obligatoris i processos.

RECEPCIÓ
Registre d'assistència d'usuaris.
Registre de visites.
Control d'entrades i sortides de residents.
Etiquetes, missatgeria i correu electrònic.
Incidències.

A més, si en algun moment cal ampliar les funcions del programari, ResiPlus® s'adapta a les necessitats
del centre gràcies als mòduls opcionals o complements addicionals.

ResiPlus®_una solució integral

Combini ResiPlus® en funció de les necessitats del seu centre

MÒDULS
OPCIONALS

COMPLEMENTS
ADDICIONALS

A més ResiPlus® Bàsic inclou

5 LLOCS

15 HORES DE
SUPORT /
ANY

ACTUALITZACIÓ
DEL PROGRAMARI

FORMACIÓ
CONTÍNUA
WEBINAR

ACCÉS
A VIDEO
TUTORIALS

¿Qui som?
ADD Informática és una empresa de desenvolupament de programari especialitzada en el sector de la dependència. Des de 1998
oferim solucions tecnològiques a Centres Residencials de Majors, Centres de Diversitat Funcional i Centres de Dia.
Comprenem les necessitats del sector i oferim solucions completes, amb productes, serveis i preus adaptats a cada centre per
fomentar el creixement del seu negoci.

Motius per triar-nos
Els nostres clients, que en l'actualitat són més de 1700 (1) centres, ens recomanen.
La nostra solució ofereix la millor relació qualitat, preu i servei del mercat.
Tenim un gran compromís amb el sector, avalat pels nostres 20 anys de servei.
Volem treballar amb vostè i aportar-li solucions per optimitzar la gestió del seu centre.
(1)
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