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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.
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HMSVISJON® JOURNAL
Enkelt og effektivt brukergrensesnitt

HMSvisjon Journal er et svært brukervennlig journalsystem som dekker de behov bedriftshelsetjenesten har 
for å etablere en effektiv arbeidsflyt samtidig med å ivareta høye kvalitets- og dokumentasjonskrav i 
forbindelse med arbeid på individnivå.

Systemet tilbyr egne arbeidsmedisinske funksjoner for blant annet eksponering, vaksinasjon, sertifikater og 
innkalling til helsekontroll foruten automatisk overføring av data fra måleutstyr som f.eks. audiometri og 
spirometri.

HMSvisjon Journal tilbyr også en rekke unike funksjoner for lett forståelig rapportering på individ, gruppe-
og bedriftsnivå.

Sikker og «godkjent» kommunikasjon med HMSvisjon CRM fører til store effektivitetsgevinster i f.m. 
kundeoppfølging, fakturering, personaliadata, avtalebøker, mv.

HMSvisjon Journal består blant annet av:

 Rapportering på bedrifts- og avdelingsnivå

 Grafisk fremstilling av målinger og labdata (helseprofil)

 Sertifikater og attester

 Diagnose (ICPC-2/ICD-10)

 Medikasjon

 Fam. anamnese og yrkesanamnese

 Vaksinasjonsmodul

 Eksponering

 Laboratorie med audiometri, spirometri, ekg

 Resept

 Integrert kommunikasjon med eksternt måleutstyr (spiro, audio, ekg, Afinion, m.fl.)

 Scanning av dokumenter og brev, import til sikker sone

 Skjema

 Sykemelding

 Korrespondanse

 EDI-kommunikasjon


