SH
SKYLAR HELSE

- Elektronisk pasientjournal, programvare og data i nettskyen

Skylar Helse er basert på Extensor, som er et elektronisk pasientjournal-system
(EPJ). Det ivaretar alle aspekter ved pasientadministrasjon, og er ideelt for bruk i
tverrfaglige klinikker, institutter, rehabilitering, bedriftshelse-tjenester, institusjoner,
og mindre sykehus. Med Skylar Helse har du også bl.a. mulighet for datautveksling i
Norsk Helsenett, Exchange e-post, antivirus og klientovervåkning.

OM SKYLAR HELSE
SKYLAR er en plattform med alle produkter, tjenester og
konsepter som leveres i nettskyen av Funn. SKYLAR HELSE er en
produkt-mix spesielt beregnet på helseforetak, med behov for en
sikker og pålitelig IT-driftsplattform.
Skylar Helse er basert på Extensor; en elektronisk pasientjournalløsning som ivaretar alle aspekter ved pasientadministrasjon.
Ideell
for
bruk
i
tverrfaglige
klinikker,
institutter,
rehabiliteringsvirksomheter, bedriftshelsetjenester, institusjoner
og mindre sykehus.
Med Skylar Helse får du mulighet til å nå programvare og data
også fra hjemmekontor med 2-faktorautentisering for ekstra
sikkerhet. I tillegg kan vi tilby e-post, Microsoft Office, online
booking / timeregistrering, Skype for Business, og datautveksling
med Norsk Helsenett.

MODULER
Skylar Helse EPJ

Brukerlisens Extensor

Skylar Helse 2FA
2-faktorautentisering
Skylar Mail
Exchange e-post (5 GB)
Skylar Helse Office
MS Office i Skylar Helse
Opsjoner:
Skylar Helse Online Booking
Extensor Online Booking
Skylar Helse NHN
Datautveksling Norsk Helsenett
Skylar Helse VM
Dedikert server for tilleggsutstyr
Skylar Helse DB
Microsoft SQL
Skylar Security
Antivirus og klientoverv

FUNKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dra og slipp timer inn i planleggeren
Lag egne snarveier i journalsammendraget
Vis listeutvalg over pasienter / kunder / klienter etter behov
Eksporter regnskapsgrunnlaget til eksterne økonomisystemer
Sett egne kategorier i personalia
Maler i journal
Strukturert input i journal (statistikk/rapportering)
Eget øvelseprogram i journalen (over 500 øvelser)
Egen modul for anatomi
Egen modul for multimedia

VIRKSOMHETSOMRÅDER
•
•
•

Allmennleger
Institutter og klinikker
Bedriftshelsetjenester

•
•
•

Tverrfaglige klinikker
Rehabilitering
Andre behandlere

KONTAKT OSS
Kontakt din lokale selger for mer informasjon, eller kontakt Funn Helpdesk via
følgende kontaktpunkter:

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

Skylar Samhandling
Skype for Business
Skylar Helpdesk 24/7
Utv. beredskap 24/7/365

