AEGERUS

Software de gestió per l’atenció a la dependència

AEGERUS és un conjunt d’eines centrades en l’atenció i la informació sobre la persona,
dissenyades per millorar l’atenció als residents i la rendibilitat de la pràctica assistencial.

PER QUÈ AEGERUS
Intuïtiu
+
+
+
+

Facilita l'aprenentatge dels usuaris.
L'usuari disposa d'un menú adaptat al seu rol.
Accés ràpid a l'historial del pacient.
Menús senzills i àgils per a l'usuari.

Entorn web
+
+
+

Disponible des de qualsevol lloc del món.
Accessible des de qualsevol dispositiu.
Informació custodiada en un data center d’altes prestacions.

Segur
+
+
+

Entorn d'Administració per configurar permisos, valors per
defecte, grups, etc.
Còpies de seguretat per mantenir la integritat de les dades.
Enregistrament de l'historial d'accessos i actualitzacions
d'informació per usuaris, garantint compliment de la LOPD.

Flexible
+
+
+

Possibilitat de personalitzar els desplegables segons les
particularitats del centre.
Facilitat d'afegir al sistema nous usuaris o llocs de treball de
manera eficaç.
Solució que s'adapta a l'entorn del centre o servei.

Pla de Qualitat
+
+
+
+
+

Indicadors de qualitat
Quadres estadístics
Indicadors sobres dietes
Indicadors socials
Indicadors DGPS

Formació personalitzada
+
+
+
+

Posta en marxa ràpida, senzilla i adaptada a cada
professional.
Sessions presencials al propi centre.
Facilita el seu ús inmediat.
Reformacions periòdiques per les noves versions i els nous
professionals.

SOLUCIONS ESPECÍFIQUES

PER QUÈ NEXUS / AEGERUS

NEXUS / Aegerus és una empresa d'enginyeria de software que ofereix solucions
per a la gestió dels processos assistencials en el sector de la dependència,
utilitzant la tecnologia i l'experiència del grup NEXUS, especialistes a Europa en
productes de eHealth.

Opinió de l’usuari
“Volem felicitar Aegerus no només per la qualitat de persones que hi treballen si no pel bon servei que donen a la clientela“.
Residència d’Avis d’Ascó
“Aegerus és sens dubte una eina fonamental per al nostre treball, imprescindible per als nostres professionals i una garantia per
als nostres residents“.
Residència La Font

Resum principals avantatges
+
+
+
+
+
+
+

Desenvolupat en entorn WEB, no requereix inversió en servidors.
Assessorament i acompanyament durant i després del procés d’implantació.
Resum de la informació relativa del resident en un mateix sistema per a una visió general.
Millora i optimitza el maneig de la informació.
Constant evolució i adaptació als canvis tecnològics i del Sector de la Dependència.
Integració amb altres sistemes d’informació.
Possibilitat de recuperació de les dades que tinguin els centres en diferents models de gestió.

NEXUS / AEGERUS, Rambla nº207, 08202 Sabadell (Barcelona)
Tel: +34 93 748 12 04. www.aegerus.cat. aegerus@nexus-aegerus.com

