


Effector Mobile on Android-pohjainen
mobiilisovellus, joka tuo Effectorin älypuhelimiin
ja tablet-laitteille – askel matkalla paperittomaan
työpäivään. Käyttäjällä on Effector Mobilen myötä
työpisteeltään poistuessaan aina käytettävissään
ajantasaiset tiedot apuvälinepalveluihin ja
laitehuoltoon liittyen. Sovellusta ollaan
laajentamassa myös hoitotarvikejakelun
prosessien tarpeisiin. 
 
Paikasta riippumatta käyttäjä pystyy nopeasti ja
tehokkaasti tarkistamaan varastotilanteen,
jatkamaan apuvälineen tai laitteen laina-aikaa ja
tekemään työmääräyksen. Esimerkiksi
kotikäynnin yhteydessä potilaan apuvälinetarpeet
voidaan Effector Mobilen avulla kirjata
järjestelmään heti. Mahdollinen apuvälineen
varaus, apuvälineen palautus tai kuljetusmääräys
näkyy tällöin viiveettä järjestelmässä. Effector
Mobile mahdollistaa myös asiakkaan
keskeneräisten asioiden tehokkaan sähköisen
dokumentoinnin. 
 
Effector Mobile poistaa työpisteeltä poistuttaessa
tarpeen paperitulosteiden mukaan haalimiseen ja
tällä tavoin paitsi parantaa tietoturvaa myös
tiedon paikkansapitävyyttä. Effector Mobile ei
korvaa työasemasovellusta, vaan tuo prosessiin
merkittävää lisäarvoa tarjoamalla työntekijän
käyttöön tarvittavat tiedot ja järjestelmätoiminnot
silloin, kun oma työasema on tavoittamattomissa.
 

Etukäteen tulostettavista papereista
luopuminen helpottaa työtä ja
parantaa tietoturvaa
Käyttäjä voi mobiililaitteella
vaivattomasti lukea viivakoodin
esimerkiksi ajokortista tai
apuvälineen tarrasta
Inventaariossa useampi työntekijä
voi kukin omalla laitteellaan
samanaikaisesti yhdessä käydä
varastoa läpi
Kuljettaja näkee sovelluksesta
kuljetettavat laitteet sekä
karttasovelluksesta kuljetusreitin

Effector Mobile pähkinänkuoressa

Hyödyt

”Vapaus työpisteen rajoituksista
– Effector aina mukana

matkassa”



Prosessi lyhyesti

Käyttäjä voi kotikäynnin
aikana

Kuljettaja voi sovelluksen
avulla helposti ja
nopeasti

Käyttäjä voi
huollon yhteydessä
vaivattomasti
sovelluksen kautta

Varastossa käyttäjä voi
Effector Mobilen avulla
ketterästi

tarkistaa asiakkaalle
tehdyt päätökset ja
käytössä olevat
apuvälineet,
jatkaa apuvälineen
laina-aikaa,
palauttaa apuvälineen
tai merkitä sen
kadonneeksi,
tilata apuvälineelle
huollon tai kuljetuksen
ja mahdollisen
tilapäisen korvaavan
apuvälineen,
hakea sovelluksesta
asiakkaan
puhelinnumeron ja
soittaa tälle, sekä
tehdä muistiinpanoja
asiakkaan
keskeneräisiin asioihin

poimia omat
kuljetusmääräyksensä,
tarkistaa yhdellä
klikkauksella Google
Maps -kartta-
sovelluksesta ajettavan
reitin, sekä
päivittää kuljetuksen
aikana kuljetuksen tilan
reaaliaikaisesti

tarkistaa omat
työmääräykset,
kirjata työtehtäviä,
kuitata työn
valmiiksi, ja
dokumentoida
huollon kamerakuvin

tarkistaa apuvälineen
tai laitteen tilan,
päivittää
massatavaroiden
saldoja
tehdä inventaarion



Puh. 010 470 9688
myynti@polycon.fi 

Polycon Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo Hoitotarvike- 

jakelu

MobileLaitehuolto 
Apuväline-
palvelut

Ostopalvelut

Sopimusten-
hallinta

Julkinen-
kilpailutus

Palvelusetelit

Hankinta

Hoitotarvike-
jakelu


