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SEGURANÇA 

DETALHES 

Planeamento 

✓ A equipa certa, com a 

experiência adequada e no 

momento certo 

✓ Utilização simples 

✓ Deslocações mais eficientes 

Registo de Atividades 

✓ Todos os planeamentos são 

visiveis na aplicação  

✓ Os funcionários podem 

identificar e registar as 

atividades diretamente na 

aplicação 

✓ Garantia de qualidade 

Feedback e 

Acompanhamento 

✓ Ação rápida sobre as 

inserções 

✓ Garantia de qualidade de 

acompanhamento 

✓ Informações disponiveis em 

tempo real 

Plano de Implementação 

✓ Identificação de cada 

usuário 

✓ Garantia de qualidade de 

trabalho e orientado para 

os objetivos 

✓ Sempre disponível e 

sempre atualizado 

Integrações 

✓ Sistema operacional 

✓ Sistema de gestão equipas 

✓ Sistema de planeamento 

REGISTO DE PLANEAMENTO 

DE ATIVIDADES 

Este sistema corresponde a uma ferramenta digital de planeamento, 

programação e distribuição de tarefas, que proporciona um dia a dia mais 

seguro, com objetivo de garantir a qualidade do serviço, quer para cada 

usuário e também da equipa. 

Todas as atividades planeadas e realizadas são registadas no sistema, 

sendo uma garantia da sua concretização, incluindo para os familiares 

mais ansiosos por saber se o utente recebeu o atendimento adequado. 

Também torna mais fácil planear, acompanhar e avaliar se o atendimento 

corresponde aos requisitos e objetivos que se aplicam, considerando as 

normas, regulamentos e decisões. 

Como funciona o serviço de Registo de Planeamento de Atividades? 

• O planeamento de necessidades do utente passa a ser o plano de 

trabalho do funcionário, tendo este sempre o plano no seu telemóvel.   

• A equipa agenda todas as atividades diretamente na aplicação.  

• Permite deixar mensagens (escrita ou aúdio) para a equipa de 

substituição/turno seguinte 

• Possibilidade de fazer pausa nas visitas agendadas quando é 

identificado um alarme de alerta em outro utente 

• Atividades em grupo e refeições podem ser registadas em simultaneo 

para vários utentes, sendo o tempo restante dividido para cada 

utente.  

• O planeamento pode ser projetado numa TV para que toda a euipa 

possa ver num panorama geral. 

• Reagendamento – em caso de falta de tempo, pode, por exemplo, 

reagendar visita direccionando para outro colega.  

 

 

Planeamento de atividades e registo em formato digital 

Fornece a cada funcionário uma descrição clara das atividades a 

realizar, encontra lacunas e liberta tempo que pode ser usado para 

proceder a melhorias no atendimento. 

 

O serviço é baseado na plataforma Intraphone e é fornecido 

como um serviço funcional da Viser. 

Funcionalidades 

 App para pessoal da equipa 

 Serviço de Suporte 

 Formação 

 Armazenamento de dados na cloud 

 


