Läs det här dokumentet för att ta reda på vad som kan göras och hur
Kind kan hjälpa dig!
På Kind vill vi att professionella inom hälso- och sjukvården samt
individer ska få njuta av fördelarna med modern
kommunikationsteknik. Vår mobilapplikation möjliggör modern och
säker kommunikation, där kunskap kan delas och kommunikation är
lätt och tillgänglig. Vi möter behoven hos organisationer av alla
storlekar med flexibla prenumerationspriser.
Byt ut gamla utskrifter och analog kommunikation mot en modern
och säker digital kanal med säker meddelandehantering och riktad
kunskap. För att möta utmaningarna idag och imorgon måste vi ta
hjälp av teknik för att skala hälso- och sjukvården exponentiellt. Vårt
uppdrag är att ge supermakter till hjältarna i vården och
skräddarsydda vården för individen.

Vad betyder det för din klinik?
Med en personlig inloggning via din dator, bärbar dator eller
smartphone kan du:
● Kommunicera med dina patienter med digitala meddelanden.
● Kommunicera med dina kollegor med digitala meddelanden.
● Dela information och kunskap genom ett digitalt bibliotek, byggt
på artiklar du har skapat.
● Skicka ut information till dina patienter och förbereda dem för
deras möten.

Vad betyder det för dina patienter?
Med appen nedladdad på sina smartphones kommer dina patienter
att:
● Kunna nå din klinik från hemmet eller någon annanstans i
världen med säker digital budskap.
● Få anpassad information om deras behandling.
● Bli stärkta och förberedda för effektivare möten.

Features
Kommunikation: Använd vår online kommunikationskanal för att nå
dina patienter och kollegor genom säkra och intiutiva 2-vägs
meddelanden eller genom att sända meddelanden till bredare
patientgrupper.
Kunskap: Centralisera din kollektiva kunskap och gör den tillgänglig
24/7. Öka medvetenheten och patientnöjdheten samtidigt som du
spenderar mindre tid på upprepade interaktioner med patientinter.
Säkerhet: Vi värdesätter integritet och tar säkerhet på allvar. Vi
erbjuder säker inloggning, fullständig datakryptering och är
GDPR-kompatibla för en fullständigt pålitlig plattformstjänst.
Enkelhet: Undvik komplexa implementeringar och tidskrävande
upphandling med vår adaptiva molnplattform och genomskinliga
prissättning.

