
ILS@HOME ER ET MODUL TIL ILS 

Indkøbs- og Logistiksystemet ILS er udviklet i 

samarbejde med de danske regioners 

indkøbsafdelinger og centrale og decentrale 

lagre. Det understøtter hele 

indkøbsprocessen og vareflow i forhold til 

udbuds- og aftalestyring, indkøb, 

varemodtagelse, varerekvirering, 

vareudlevering, lagerstyring, 

fakturabehandling, rapportering og statistik 

opfølgning. 
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ILS@HOME 
Nem og enkel webshop til 
hjemmepatienter 

vad enten det er plaster eller en insulinpumpe, som 

hjemmepatienten har brug for, er det meget enkelt at 

bestille online. Med CGI’s ILS@HOME fungerer det 

stort set som, når man bestiller en hvilken som helst anden 

vare på Internettet. 

Efterhånden som flere og flere patienter er hjemmepatienter, er der opstået 

et større behov for at bestille og få leveret produkter fra hospitalet til 

patientens hjem. Derfor har CGI udviklet ILS@HOME, som er en webshop 

til hjemmepatienten eller den praktiserende læge.  

 

Modulet er integreret med sygehusets Indkøbs- og Logistiksystem, som de 

sundhedsfaglige indkøbere i hospitalets indkøbs- og logistikafdeling 

benytter sig af. Dermed er hele forsyningskæden optimeret. 

LÆGEN BESTEMMER UDVALGET 

Som hjemmepatient kan du ikke gøre noget forkert. Lægen har på forhånd 

bestemt, hvilke produkter du kan vælge i ”butikken”. Sortimentet afspejler 

med andre ord patientens personlige behov, nøje udvalgt af lægen. Det 

mindsker desuden risikoen for fejlbestillinger betydeligt. 

OGSÅ TIL DEN PRAKTISERENDE LÆGE 

ILS@HOME kan også benyttes af de praktiserende læger, når de har behov 

for varer fra hospitalet - fx reagensglas til prøver. Principperne er de 

samme. Udvalget er imidlertid markant større end hos hjemmepatienterne. 
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OM CGI  

CGI er grundlagt i 1976 og er en global 

udbyder af it og forretningsprocesser. 

Vores 65.000 medarbejdere i 40 lande 

leverer forretningsrådgivning, 

systemintegration og outsourcing services 

af høj kvalitet. Vi tager udgangspunkt i 

kundens forretningsstrategi for at opnå de 

bedste resultater, og vi leverer til tiden og 

inden for budget. Derfor er vi blandt 

branchens bedste. 
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For mere information om CGI, besøg 

www.cgi.dk 

ENKEL, INTUITIV E-HANDEL 

Principperne i ILS@HOME er de velkendte fra mere traditionel e-handel på 

nettet. Der er gjort meget ud af at reducere ”faglig friktion” og gøre 

interaktionen med brugergrænsefladen så intuitiv for brugeren som muligt. 

Det giver hjemmepatienten eller den praktiserende læge den bedste 

brugeroplevelse. 

Der er heller ikke noget teknisk vanskeligt i løsningen. Den er uafhængig af 

platform og fungerer dermed fint på mobile enheder. Varerne opsamles og 

lagres i en ”indkøbskurv”, så brugeren fx kan fortsætte senere eller fra en 

anden enhed uden at skulle starte forfra. 

 

I ILS@HOME vises produkterne/varerne på oversigten med en kort 

beskrivelse og et billede, for at brugeren nemmere kan finde det rigtige 

produkt. Der gives også mulighed for at få supplerende oplysninger ved at 

vælge den enkelte vare. Herefter vises varen med et større billede, 

oplysninger om produktet og en vejledning til brugen af produktet.  

Hvad angår personlige oplysninger som navn, adresse, mobilnummer, e-

mail, password osv. kan borgeren selv tilrette dette inde i løsningen. 

 

ØNSKER DU AT VIDE MERE? 

Kontakt Jette Jønck på telefon 60 54 09 99 eller via e-mail til 

Jette.Jonck@cgi.com 


