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HMSVISJON® PROGRAMVAREN
Løsninger for den profesjonelle bedriftshelsetjeneste

Markedets mest komplette programvaresystem

HMSvisjon sin modulbaserte programvare er utviklet spesielt for bedriftshelsetjenestens krevende 
arbeidsdag. Like sterk på journalhåndtering som på kundeoppfølging og administrasjon. Hele tiden med 
fokus på sikkerhet, brukervennlighet og oversiktlighet.

Bedre arbeidsflyt. Færre manuelle arbeidsoppgaver.
Raskere og mer profesjonell kundehåndtering 
samtidig med mer effektiv ivaretakelse av 
kvalitets- og dokumentasjonskrav. 
Enklere kundeleveranser og rapportering.

HMSvisjon-programvarefamilien består av:

 HMSvisjon® CRM kunde-/administrasjonssystem 

 HMSvisjon® Oppdrag behandling av kundehenvendelser, SLA, bestillinger via web

 HMSvisjon® Journal journalprogram (ansatt/pasient)

 AMUS® arbeidsmiljøundersøkelse og inneklimakartlegging

 RMA® RMA® -modellen, trendanalyse av arbeidshelse

I tillegg eksisterer moduler for:

 Integrasjon mot eksternt måleutstyr (audiometri, spirometri, ekg, 24-bt, m.fl.)

 Prøvesvar via helsenett

 Integrasjon med regnskapssystemer og OCR.

 Sentralbordløsning med oppdragsbehandling

 Integrasjon med Outlook/Exchange og MS Office

Alle applikasjonene kommuniserer sømløst med hverandre, slik at dobbeltregistrering av data unngås og 
ytterligere effektivitetsgevinster oppnås.

Programvaren er designet og utviklet i samsvar med Datatilsynets retningslinjer om informasjonssikkerhet 
og personvern. Behandling av sensitive personopplysninger gjøres i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter, med loggføring, tilgangskontroll og sporbarhet.

Alle våre løsninger baserer seg på standard teknologi som innebærer rask implementering og høy 
driftssikkerhet.



ENKELT Å VELGE ENKELT Å BRUKE ENKELT Å FÅ HJELP

www.citera.no post@citera.no
Strømsveien 62, 2010 Strømmen +47  67 97 75 00

HMSVISJON® CRM
Et solid bidrag til bedre økonomi og økt konkurransekraft

HMSvisjon CRM er et komplett kundeoppfølging- og administrasjonssystem spesielt utviklet for 
bedriftshelsetjenestens krevende daglige virksomhet.

Gjennom å samle all informasjon på ett sted, i ett system som benyttes av hele organisasjonen, bidrar 
HMSvisjon CRM til økt produktivitet, en lettere arbeidsdag og fornøyde kunder.

Systemet understøtter og ivaretar de behov bedriftshelsetjenesten har for kvalitet, kostnadskontroll, 
informasjon, dokumentasjon og rapportering, overfor egen ledelse og ansatte, så vel som overfor 
virksomhetens kunder.

Alt trygt, sømløst og automatisk integrert med øvrige HMSvisjon programvaremoduler ved siden av blant 
annet Microsoft Exchange, Outlook, regnskap og kontorstøtte applikasjoner.

Den oversiktlighet og brukervennlighet HMSvisjon CRM tilbyr deg og dine ansatte gir en bedre arbeidsflyt, 
færre manuelle arbeidsoppgaver og en enklere hverdag.

HMSvisjon CRM forenkler oppfølgingen av både små og store kunder og gir deg anledning til å skreddersy 
dine avtaler i forhold til kundens krav og ønsker.

HMSvisjon CRM består blant annet av følgende moduler:

 Kunde

 Kontrakt

 Timeregistrering

 Reiseregning

 Rapportgenerator

 Avtalebok

 Påminnelser

 Kontakter

 Maler og dokumenter

 Filhåndtering

 Faktura med kid og OCR

 Integrasjon med Exchange/Outlook

 Integrasjon med regnskap

 Handlingsplan

 Lover og forskrifter

 Arbeidsmedisinske veiledninger

 Bedriftslogg/-journal

 Oppfølging individ

 Vaksinasjonsprogram

 Kontroller-/sertifikatprogram

 Effektiv innkalling og administrasjon av 

helsekontroller


