
VIRO kan benyttes som 

 Interaktiv 
overbliksløsning 

 Receptionsskærm 

 Automatisk 
opdaterede dørskilte 
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VIRO 
Visuelt Ressource Overblik 

remtidens  social- og sundhedspersonale koordinerer 

nemt og effektivt via ny, brugervenlig teknologi i form 

af interaktive tavler 

Fremgangsmåden er enkel: VIRO henter automatisk information fra 

forskellige it-systemer og giver et samlet overblik. VIRO erstatter 

traditionelle whiteboards, fysiske notesbøger og ringbind. Informationer kan 

opdateres på farten, fx sammen med borgeren. Relevante informationer 

vises for borgerens øvrige sundhedsnetværk. 

Nedenfor kan du læse, hvordan VIRO stimulerer samarbejdskulturen, 

effektiviserer arbejdsprocesser og forbinder eksisterende systemer.   

FORBEDRET SAMARBEJDSKULTUR 

VIRO samler relevant information om den ældre borger til ét samlet 

forløbsoverblik. Det giver overblik for alle gennem færre unødvendige 

afbrydelser, spildte skridt og generelt bedre kommunikation. Let adgang til 

information er medvirkende til, at personalet kan give en professionel og 

nærværende pleje, der får den ældre borger til at føle sig tryg. 

 Effektiv kommunikation med kollegaer, borgere og pårørende 

 Færre flaskehalse i videndelingen 

 Bedre arbejdsmiljø 

 Øget tryghed 
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OM CGI  

CGI har 68.000 medarbejdere på 400 

kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores 

kunder til succes ved at bringe globale 

løsninger og kompetencer til deres 

lokale dørtrin.  

Samtidig har vi en disciplineret tilgang 

til leverancer, som gør os 

markedsledende inden for it-projekter til 

tiden og inden for budget. Vores 

forretningsrådgivning, 

systemintegration og outsourcing 

services har en høj kvalitet, og ved 

hjælp af nye teknologier og strategier 

maksimerer vi vores kunders 

investeringer og bundlinje.  

Det afspejler sig i deres tilfredshed. I de 

seneste 10 år har kundetilfredsheden i 

gennemsnit været over 9 på en skala 

fra 1 til 10. 

TEKNOLOGIEN 

VIRO er webbaseret, og informationer-

ne kan derfor tilgås fra både storskær-

me, pc’er og tablets, alt efter behov. 

Der kan naturligvis opdateres direkte i 

løsningen, og alle data opdateres au-

tomatisk i realtid, så overblikket altid er 

ajourført.  

Løsningen er baseret på Rhapsody 

Integrationsmotor. Rhapsody tilbyder 

avanceret transformation og udveksling 

af information.  Integrationsmaskinen 

understøtter en omfattende række 

kommunikationsprotokoller og 

beskedformater, herunder TCP, FTP, 

HTTP og HL7, hvilket sikrer integration 

mellem systemer. 

 

 

MERE INFORMATION 

For spørgsmål eller præsentation af 

løsningen kontakt: 

Jacob Salmon 

M: 61 30 28 04  

E: jacob.salmon@cgi.com 
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EFFEKTIVISERING AF ARBEJDSGANGE OG LEDELSESOVERBLIK 

Løsningen filtrerer informationen, så personalet kun får vist relevant 

information. Overblikstavlen indeholder eksempelvis information om: 

 Borgerens stamoplysninger 

 Kontaktpersoner 

 Plan for ophold  

 Plejeinformation 

 Påmindelser (medicin, møder, træning m.m.) 

 Holdkoordination af træningsaktiviteter 

 Bemærkninger om særlige aftaler 

 

Systemet giver endvidere mulighed for at lave udtræk, der kan anvendes til 

statistik og kvalitetsudvikling, idet systemet gemmer historik. 

 

INTEGRER VIRO MED EKSISTERENDE SYSTEMER 

VIRO bygger på teknologi udviklet til at hente og dele relevant information 

med andre it-systemer. Integration til fx elektroniske journaler, 

visitationssystemer mv. er derfor lige for. 

 

FORDELENE VED VIRO – SAMLET SET 

Udviklingen af VIRO er sket i tæt samarbejde med Københavns Kommune, 

som med løsningen ser mulighed for at opnå: 

 Forbedret arbejdsmiljø 

 Arbejdsprocesforbedring med brugervenlighed og interaktivt 

forløbsoverblik  

 At alle har let adgang til samme realtidsopdateret information 

 Samling af information på tværs af eksisterende it-portefølje, så dobbelt-

registrering undgås 

 Adgang fra storskærme, pc’er og tablets 

 Borgervendt støtte  

 

Løsningen er i dag i drift på pleje- og rehabiliteringsområdet i Københavns 

Kommune. 

 

 


