Efficiënt beheer patiëntenstroom via Flowmanager
Leid patiënten- en bezoekersstromen in goede banen en maximaliseer de efficiency
Met Flowmanager van Wachtkamerschermen® leidt u eenvoudig patiënten- en bezoekersstromen op bijvoorbeeld
Corona test- en vaccinatielocaties in goede banen. Flowmanager geeft uw medewerkers op locatie een overzicht welke
behandelkamers open of gesloten zijn, in welke kamer een patiënt aanwezig is en de wachtrij per kamer.
Waaruit bestaat de flowmanagement software?
• Management App – beheer van de flow, ruimtes/balies toevoegen, statistieken bekijken
• Flowmanager App – actueel overzicht beschikbare ruimtes/balies, patiënt doorverwijzen via één klik
• Desk App – bediening door medewerkers in de ruimte of achter de balie, openen/sluiten/patiënt binnen laten
Hardware
De apps kunnen bediend worden op alle apparaten die verbonden zijn met internet.
Ontvangstmedewerker(s) of flowmanager(s) werken het beste met een tablet zodat ze mobiel zijn. Ook voor de
medewerkers in de kamers adviseren wij tablets omdat deze het meest gemakkelijk te bedienen zijn.
Bij Wachtkamerschermen® kunt u robuuste tablets kopen of huren. Vraag naar een voorstel op maat!
Meer informatie: www.wachtkamerschermen.nl/flowmanager
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“We vroegen Wachtkamerschermen® om een oplossing om de
patiëntenstroom in onze nieuwe COVID-19 teststraat overzichtelijker te
maken en in goede banen te kunnen leiden. Flowmanager is precies wat
we zochten: efficiënt en super eenvoudig in gebruik!"
GGD Zuid-Holland Zuid

Tijdswinst

Statistieken geven inzicht

Het proces bij ontvangst gaat direct sneller.
Altijd een actueel inzicht in beschikbare ruimtes of
balies. Direct patiënten doorsturen.

Grafieken beschikbaar met het aantal doorverwezen
mensen per kamer, per dag, week en maand.
U kunt op elk gewenst moment bijsturen.

Optimale (interne) communicatie

Schaalbaar en naar wens uit te breiden

Met één druk op een knop stuurt u notificaties
naar collega's met bijvoorbeeld het verzoek om
extra materialen of hulp bij agressieve patiënten.
Daarnaast sluiten collega’s de kamer met één druk
op een knop als ze bijvoorbeeld even weg moeten.

Bij uitbreiding of inkrimping kunt u gemakkelijk zelf
het aantal kamers/balies aanpassen.
Ook kunnen wij de software voor u door
ontwikkelen zodat deze nóg beter aansluit bij uw
wensen en behoeften.
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