התוכנה הנפוצה והמתקדמת
בישראל לניהול מרכזי שיקום

שירותי שיקום

ניהול כספים

תעסוקה

רפואי ופרא-רפואי

דיור בקהילה ,מועדונים חברתיים,
מרכזי יעוץ למשפחות ,חונכות,
סומכות ועוד

ניהול עובדים ,ניהול ועדות רפואיות,
אישורים תקציביים והועדות ,גביית
רטרו ,ניהול מטה ונכסים

מפעלים מוגנים ,תעסוקה נתמכת,
מועדון תעסוקתי ,אבחון תעסוקתי,
דיווח שעות ושעוני נוכחות

תוכנית טיפול ושיקום ,מפגשי רופא,
סיכומי עו״ס ומדריכים ,ניהול מרפאה,
הערכה תקופתית ,תרופות ובדיקות

אודות המערכת
כמנהל במערך שיקום ,אתה בוודאי מודע לצורך במידע מדויק ותמציתי המוגש בזמן אמת .ניהול מרכזים שיקומיים מצריך
מעקב יומי והדוק על מצב המשתקם מחד והמצב התפעולי מאידך .המעקב הפיננסי הופך לעול וגוזל ממך זמן יקר אותו
יכולת לנצל לטובת תחום התמחותך המקצועית ,השיקום .מערכת נתיב מאפשרת לך מעקב יעיל ונוח על מצבת המטופלים,
העובדים ,חישוב תקינה ,תכנון יעדים לשיקום ,תיק רפואי ממוחשב ועוד .המערכת פותחה בטכנולוגיה המאפשרת לעשות
שימוש בתשתית האינטרנט בצורה פשוטה ,בטוחה שעומדת בכל תקני האבטחה הנדרשים.
תיק דיור

תיק רפואי ושיקומי

תיק עובד ומתנדב

פרטים אישיים ,כתובות ואנשי קשר

ראיון קבלה ,אינטק ,על בסיס שאלון מובנה

נתוני השיקום וזכאויות לשעות עובד סוציאלי
והדרכה

מידע רפואי מקיף :אבחנות ,קופות חולים,
מפגשי רופא ,היסטורים אישפוזים

פרטים אישים ,הסמכות ,ותק מקצועי,
השתלמויות וקורסים

שכר דירה  -חוזי שכירות שנחתמו ,תעודות
הזכאות שהונפקו ואישורי תשלום סיוע בשכר
דירה

מעקב אחר נטילת תרופות ,תזונה ,מרשמים
ונתוני טיפול

וועדות ,אישורים תקציביים ,הועדות וסל
שירותים
אירועים חריגים  -תיעוד האירועים החריגים
הקשורים במטופל
חשבון פיננסי לדייר  -ניהול מלא של חשבון
הדייר הכולל את הפקדות הכספים שביצע,
חיובים בגין שכר דירה ,הוצאות אחזקה,
תשלומים שונים ועוד

בניית תוכנית שיקום פרטנית ,הגדרת תחומי
טיפול ,יעדים להשגה ומשימות לביצוע

הפקת מסמכים קשורים :טופס  ,101חוזה עבודה,
תעודת עובד ,הסכמים שונים ועוד
דיווח שעות העבודה באמצעות ממשק ידידותי ונוח
תצוגת רשימת מטופלים לעובד
אפשרות למדידת ביצועים לצורך תגמולים ובונוסים

מעקב על מימוש תוכנית השיקום ודיווח
התקדמות מפורט

ניהול משימות אישיות

מעקב טיפול ממוחשב ומפורט

ניהול לוחות עבודה
ניהול מצבת המתנדבים והתרומות לארגון

תיק נכס

תיק ספק ועובד מוטב

תיק מרכז ליווי משפחות

ניהול נתוני הנכסים :היקף מיטות ,תקנים ,ציוד ועוד
הפקת וניהול חוזי שכר הדירה ,תשלומים
והתחיבויות

נתוני ספק מלאים :פרטי זיהוי ,אנשי קשר ,מעמד
חברה ועוד

ניהול יומן ממוחשב למפגשי קבוצות
ומפגשים פרטניים

הגדרת תחומי עיסוק

רשימת אנשי הקשר לנכס

מוצרים ,תעודות משלוח ודרישות תשלום

רישום מהלך מפגש ,תוצאות מפגש
ומשימות לביצוע

מנגנון התראות לחידוש חוזה
ניהול ציוד ,דיווח על תקלות ודרישות רכש

הנפקת דרישות תשלום

תיק ביטוח לאומי

תיק מועדון חברתי

תיק חונכות וסומכות

ניהול הפניות מביטוח לאומי

ניהול מערך חוגים ורישום לחוגים

ניהול רשימת מטופלים ,ציוות עובדים
למטופלים ומעקבי טיפול

דיווח נוכחות ודוחות סיכום לטיפולים

ניהול חומרי גלם לחוגים

הפקת דוחות נוכחות למטופלים

דיווחי נוכחות למועדון

הפצת והזנת יומני עבודה לעובדים ,כולל
בקרת דיווח ובקרת ביצוע

ממשק מלא לקליטת נתוני תקבולי ביטוח לאומי

דיווח שעות עבודה באופן מלא במערכת,
לרבות ימי חופשה ,שעות הדרכה ,שעות
מחלה ,נסיעות ועוד

מגוון דוחות

מגוון ממשקים

דוח תקבולים ממשרד הבריאות ,הרווחה והבטחון,
מידע מקיף ומפורט בחלוקה ליחידות ושירותים

פורטל הספקים של משרד הבריאות

ייצוא הנתונים וממשקים לכל מערכות השכר
הנפוצות בשוק

תיק תעסוקה ומפעל מוגן

דוח דמי מחיה מפורט
דוח מטופלים ,מצבה וחירום

ניהול מלא של שירותי תעסוקה נתמכת ,לרבות
תיקי מעסיקים

דוח בונוסים לתעסוקה נתמכת

היסטורית מקומות עבודה

דוח בונוסים להוסטלים

דיווחי נוכחות במפעל מוגן  /מועדון תעסוקתי
מנוע המלצות לגביית ימים מיוחדים,
שעוני נוכחות כולל ממשק מלא למערכת הנתיב
הפקת תלושי נוכחות ותגמול מתוך המערכת
עבור המועסקים

דוח טיפולים ומעקבי טיפול

פורטל הספקים של משרד הרווחה
העברות שכר דירה ממשרד השיכון
מערכות שכר :הרגל ,פריורטי ,עוצמה ,סינאל ועוד
מדדים יציגים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תקן שעות על פי הנחיות משרד הבריאות והרווחה

דוח הפרשים בין דרישות תשלום ותקבולים בפועל

שליחת פקסים ,הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים

סריקת מסמכים ישירות מהמערכת ,ניהול
מסמכים ממוחשב

מגוון נוסף רחב של דוחות

חיתום דיגיטאלי למסמכים

דוח תשלומים שהתקבלו ממשרד הרווחה
ומביטוח לאומי

איך זה עובד?
בתוך ימים ספורים נעמיד לרשותכם סביבת עבודה ידידותית אליה ייקלטו כל נתוני המטופלים .מתחברים באמצעות
האינטרנט לתוכנת הענן שלנו ומתחילים לעבוד .בעזרת מרכז התמיכה וההדרכה שלנו ,ניתן בתוך זמן קצר לטפל
בכל תהליך שיקומי .אנו נבצע כל התאמה שתידרש לתהליכים הארגוניים שלכם ,ונעמיד לרשותכם יכולות ניהול
מתקדמות אל מול המשרדים השונים :בריאות ,רווחה ,ביטחון ,שיכון ,ביטוח לאומי ועוד .המשתמשים בארגון יהנו
מיכולות טיפול מתקדמות שישפרו את יכולות הארגון בכל הרמות .הצטרפו עוד היום לאלפי משתמשים בכל רחבי
הארץ המטפלים במגוון שירותים בכל תחומי השיקום.
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