ResiPlus®

| Complements

versàtil y dinàmic

Combini ResiPlus® en funció de les necessitats del seu centre
Amb ResiPlus® podrà combinar les llicències que necessiti de la manera que més li interessi. Som
conscients que cada centre és únic i té unes necessitats especíﬁques. El nostre programari s'adapta a
cadascuna d'aquestes necessitats de manera versàtil i eﬁcaç.

Tot el que necessiten els
cuidadors i auxiliars per
interactuar amb altres professionals i registrar les activitats
diàries. Amb R+ Te podrà:
Registrar:
Controls / Seguiments.
Administració de fàrmacs.

Una eina senzilla, àgil i funcional
que s'adapta a qualsevol tipus de
dispositiu. Accessible des de
qualsevol punt del centre, s'ha
dissenyat per poder gestionar
registres i consultes mèdiques i
d'infermeria.
Amb R+ Ta podrà:

Cures programats.

Actualitzar i consultar:

Tasques de manteniment

Patologies i antecedents.

Llegir:
Informes / Documents.
Peticions d'altres professionals.
Preferències i interessos.
Plans de manteniment programats.

Al·lèrgies.
Pla farmacològic.
Controls d'infermeria.
Seguiments.
Comunicats i peticions a altres
professionals.

Enviar / rebre:

Alertes.

Missatges / Comunicats.

Cures programats.

Alertes.

Preferències i interessos.

Una eina indispensable per
optimitzar el temps dedicat al
control. Una alternativa per
anticipar possibles canvis en
l'evolució dels usuaris.
Amb R+ Re podrà:
Controlar:
Si s'ha realitzat o no un control,
activitat, valoració, escala o
informe.
Si un resident compleix amb uns
registres i condicions determinats.
Si, transcorregut un determinat
període de temps, s'ha realitzat
una tasca.
A més, podrà crear grups de
treball i ﬁltres que agiliten la
cerca i la introducció de controls i
activitats.

Una aplicació Web dissenyada
per a millorar la comunicació
entre els familiars y el centre. La
seva integració amb ResiPlus® li
permet decidir què dades desitja
compartir y actualitzar a la família
en temps real, sense tasques
administratives addicionals.
Amb R+ Fa podrà:
Generar y publicar informes de
cures y atencions a partir de les
dades introduïdes en ResiPlus®.
Publicar notícies y compartir
calendaris d’activitats.
Compartir factures.
Enviar missatgeria privada.

ResiPlus®_una solució integral

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.
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