
Fastroi Oy
Mobi l  verksamhetsstyrn ing 

för  soc ia l -  och 
hä lsovårdsbranschen  



        
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset
•  Reaaliaikainen työ- ja hoitoaikojen kirjaaminen
•  Sähköinen asiointi

Johto
•  Työvuorosuunnittelu ja työajan seuranta
•  Päivähoitohakemukset
•  Palkkojen ja kustannusten (ateriatiedot yms.) seuranta
•  Laskutus

Lasten vanhemmat

Klient
•  Säkerhetsprodukter, armband och 
uppföljning

Kommunikation med anhöriga
•  Klientens basuppgifter och händelser
•  Kommunikation mellan anhöriga och den  
egna sköterskan

Vårdpersonal
•  Klientens basuppgifter
• Hälsouppgifter
• Meddelanden
•  Daglig rapportering, arbetstimmar i 
klientarbete

Ledning
•  Planering av arbetsuppgifter
• Vårdplaner
• Rapportering
• Planering av arbetspass

System för ekonomiförvaltning
• Fakturering 
• Löneadministration

Nationella system
•  Patientdatabaser
•  Läkemedelsdatabaser
• E-recept

F Ö R D E L A R

•  Med Fastrois lösningar sparar kunderna 25–30 
procent i tid och kostnader i sitt dagliga 
rutinarbete

•  Informationssäker datahantering i realtid 
med hjälp av ett mobilt system för 
verksamhetsstyrning

•  Mer tid och bättre kvalitet inom vården 
med hjälp av planering och optimering av 
arbetspass

Fastroi Oy
Systemet för verksamhetsstyrning (ERP) Fastroi Real-Time Care™ är ett kunddatasystem som stöder vårdens 
processer. Systemet har utvecklats i samarbete med vårdare och är planerat för social- och hälsovården. 
Fastroi Real-Time Care™ kan anpassas till olika branschers behov och används redan inom hemvården, 
boendeservicen för de äldre, barnomsorgen, barnskyddet, den psykiatriska rehabiliteringen, missbruksvården, 
tjänsterna för personer med funktionsnedsättningar samt i hälso- och sjukvården. Systemet förenklar 
den hektiska arbetsvardagen för både hemsjukvården och sjuksköterskorna, rehabiliterarna och 
barnomsorgspersonalen.

Vi ville ha ett mångsidigt 
system som täcker såväl 

boenderapportering som fakturering 
och dessutom andra delområden 

inom rapportering.”

PIIA OKSANEN  
 systemkoordinator på

Attendo Oy 

Barnomsorgspersonal
•  Registrering av arbets- och omsorgstider i 
realtid

• Elektronisk ärendehantering 

Ledning
• Planering av arbetspass och uppföljning av 
arbetstiden
•  Ansökningar om barnomsorg
•  Uppföljning av löner och kostnader 
(uppgifter om måltider m.m.)

•  Fakturering 

Barnens föräldrar
•  Elektronisk ärendehantering: reservering av 
omsorgsplatser och kommunikation med 
daghemmet

Barn 
•  Informationssäker lagring av uppgifter om 
barnen i realtid

Attendo Oy tillhör den svenska 
Attendo-koncernen och är 

Skandinaviens ledande vård- och 
hälsovårdsföretag med 7750 

anställda i Finland. Attendo har 
cirka 150 vård- och servicehem i 

Finland.

Fastroi Real-Time Care™ – för hemvård 
och boendeservice

Systemet för verksamhetsstyrning Fastroi Real-Time Care™ 

är ett kunddatasystem som stöder vårdens processer och har 

utvecklats i samarbete med vårdare.

Real-Time Care™ - DayCare system

Ett system för verksamhetsstyrning i daghem, familjedaghem 

och förskoleundervisning med en mångsidig mobil lösning 

som lämpar sig för såväl den privata som den offentliga 

sektorn. Systemet kan användas på en mobil enhet med 

mobildata- eller WiFi-uppkoppling.
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