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1. Qué és PodoRed
PodoRed és un programa que incorpora el concepte d'aplicació
d'Internet en l'àmbit de la consulta podològica. A PodoRed es donen
cita tecnologia, funcionalitat i senzillesa per als professionals
sanitaris i investigadors en podologia. A diferència dels programes
de gestió tradicionals, PodoRed aposta fortament per les tecnologies
d'Internet i mòbils per adaptar-se a les funcionalitats demandades
de les clíniques del segle XXI.

A més la idea motriu de PodoRed és oferir un sistema de gestió
complet i integrat, la qual cosa implica que tots els paquets de
programari que la clínica havia d'adquirir ara estan integrats en un
únic producte. Això, a més de ser un important estalvi econòmic,
significa que tots mòduls són compatibles entre si i que podran
compartir dades i integrar-se fàcilment.
Entre altres característiques, PodoRed disposa d'agenda, gestor
d'històries clíniques, mòdul de facturació, inventari i diversos extres
que facilitaran el treball diari del podòleg. Els mòduls són tots ells
opcionals, per la qual cosa es pot decidir prescindir d'algun en cas
de no veure-ho necessari. En qualsevol cas, el màxim aprofitament
de l'aplicació s'obtindrà amb el treball conjunt de tots els mòduls, ja
que han estat dissenyats per oferir un conjunt de funcionalitats molt
ampli en la seva utilització conjunta i integrada.
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L'objectiu fonamental del programa és apropar les TIC (Tecnologies
de la Informació i la Comunicació) a la clínica podològica tal com
demandava el mercat. Per a això s'ha unit a les últimes tecnologies
en la gestió i desenvolupament de programes el concepte de
“Software as a Service” (programari com un servei). Aquestes
tecnologies serveixen a PodoRed a manera d'infraestructura per
permetre l'extensió de nous mòduls que s'incorporaran al programa
de forma transparent i silenciosa augmentant la seva funcionalitat. A
més ofereixen característiques úniques com les còpies de seguretat
automàtiques i diàries.
Els tres pilars bàsics sobre els quals se sustenta PodoRed són:
funcionalitat, universalitat i seguretat.
- Funcionalitat. El sistema està dissenyat especialment per aportar
al podòleg totes les eines que necessita en el dia a dia. Des de la
gestió de les cites mitjançant l'agenda incorporada, fins a
l'elaboració de completes històries clíniques amb el nivell de detall
triat, passant per la facturació o el control de magatzem (estoc).
- Universalitat. Un altre element fonamental era desenvolupar un
programa fàcil de manejar a tothom i que pogués ser manejat des
de qualsevol lloc. S'ha aconseguit gràcies a un interfície d'usuari
estandarditzat, auster i accessible a través d'Internet. Un dels
aspectes més interessants del programa consisteix precisament en
l'accés a totes les funcions a través de múltiples interfícies: tableta,
telèfon mòbil, qualsevol navegador, etc. Aquestos terminals
possibiliten el control de diversos mòduls de l'aplicació des de
qualsevol part del món de forma senzilla i ràpida.
- Seguretat. Les dades relatives a la salut de les persones, així com
la seva manipulació i conservació han de ser tractats amb la major
de les cauteles. No ho diem nosaltres, ho diu la LOPD (Llei Orgànica
de Protecció de Dades). Per la LOPD no és suficient amb guardar la
informació de les històries clíniques en un ordinador en la nostra
clínica, sinó que a més aquest ordinador ha de disposar d'una sèrie
de mesures de protecció extraordinàries i tot això ha de ser
convenientment documentat. PodoRed allibera al professional
sanitari d'haver de preocupar-se per assumptes que no són
estrictament del seu àmbit de treball, en assumir la gestió de les
dades en un ordinador remot i proporcionar-li a la clínica tots els
documents que necessita presentar davant l'administració per
legalitzar la gestió de dades de pacients.
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2. Dades bàsiques de PodoRed
2.1 Així és PodoRed
L'accés a PodoRed es realitza única i exclusivament a través
d'Internet. Això implica la necessitat de tenir contractada una línia
d'accés a la xarxa (ADSL, Internet per portar, telèfon mòbil...)
L'accés es realitza a través d'una pàgina web i el seu maneig és com
el de qualsevol pàgina que puguem trobar en Internet. Òbviament,
l'accés a les dades de la clínica estan restringits mitjançant una
contrasenya que solament coneixerà aquella persona designada per
l'administrador de la clínica.
Així doncs, en una clínica és possible que convisquin diversos
podòlegs, juntament amb infermers, personal d'administració, etc.
cadascun amb la seva contrasenya d'accés i el seu subconjunt de
dades als quals pot accedir (la persona que dóna les cites no pot
accedir a les històries clíniques, per exemple). Les restriccions
d'accés, així com la configuració global del programa són
configurables per un usuari denominat “administrador”. En clíniques
petites, amb un únic podòleg treballant, l'administrador serà l'únic
usuari.

Alta de nous pacients
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2.2 Així funciona PodoRed
PodoRed està format per un conjunt de mòduls que poden funcionar
perfectament per si mateixos, però que aconsegueixen la seva
plenitud en treballar en conjunt. Com ja s'ha comentat els principals
mòduls de PodoRed són l'agenda, les històries clíniques, el mòdul de
comptabilitat i l'inventari. Cadascun d'ells per separat realitza la
funció per la qual va ser dissenyat, però en el seu conjunt ofereixen
al gestor de la clínica una forma òptima de treballar que li estalviarà
temps i esforços.
1. Compatibilitat de dades. Totes les dades són compatibles entre
els mòduls. Per exemple, els pacients que donem d'alta en el mòdul
d'històries clíniques són els clients en el mòdul de facturació.
2. Control total. La restricció de l'accés a les dades condicionada a
el “rol” que un usuari exerceix en la clínica permet controlar a la
perfecció quina persona pot accedir a quina informació.
3.
Accions encadenades. L'equip de desenvolupament de
PodoRed treballa amb professionals sanitaris per determinar com és
la seqüència d'accions més habitual que se sol donar en la gestió
clínica. A partir d'aquesta informació es dissenyen interaccions entre
els mòduls de l'aplicació perquè el programa guiï a l'usuari pel camí
més fàcil cap al seu objectiu. Dos exemples:
-

-

Una vegada emplenada una història clínica després de la visita
d'un pacient, PodoRed sugerirà crear una factura (o anotació
d'ingrés) per a aquest pacient amb les dades extretes de la
història clínica. És a dir, en un sol clic el podòleg passarà de la
història clínica que acaba d'emplenar a una factura amb les
dades del pacient, el tractament realitzat i el preu que haurà de
pagar (obtés del mòdul “inventari”).
El podòleg acaba de realitzar una intervenció que ha requerit la
utilització de cert material d'un sol ús. Després d'informar del
tipus d'intervenció en la història clínica, el programa llança una
alerta informant que queden poques existències de dita material
en el magatzem, ja que ha portat el compte de quant material
d'aquest tipus queda.
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El podòleg ha d'ocupar-se de lo realment important

4. Online. Encara que sembli un tòpic, vivim en la societat de la
informació i cap negoci pot sostreure's a això. Les reticències inicials
de la ciutadania a migrar part dels seus hàbits a la xarxa s'estan
superant i cada dia hi ha més gent que compra, comparteix,
informa, reserva o ven a través d'Internet. Per això, cap negoci amb
visió de futur pot quedar-se fora. Des de PodoRed proposem el
següent a les clíniques podológicas des de la nostra solució
integrada:
- Gestió 24/7 en qualsevol lloc del món. La possibilitat de
gestionar el negoci des de qualsevol lloc i a qualsevol hora evita
perdre el temps en trasllats innecessaris o crear situacions
incòmodes per l'oblit d'una cita o de la compra de cert material
imprescindible. Ara el podòleg pot donar cita des del seu propi
telèfon mòbil des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
- Cita Online. El pas següent és l'auto-cita, que el propi pacient
sigui el que decideixi reservar el dia i a l'hora que més li
convingui. Amb el nostre mòdul cita-online podrà fer-ho,
alliberant al professional de treball innecessari i oferint al pacient
la màxima flexibilitat i comoditat a l'hora de fixar les seves
visites.
- Presencia a Internet. D'aquí a una mica de temps, una clínica
que no estigui a Internet no existirà. El mòdul opcional de
presència a la xarxa permet a la clínica comunicar-se amb els
seus nous pacients i amb els habituals a través d'una pàgina web
amb el seu propi domini.
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3.

Solucions específiques per a la clínica

-

Clíniques grands i petites: PodoRed ha estat dissenyat per
funcionar tant en grans clíniques amb diversos locals i molts
treballadors en nòmina com en clíniques amb una única persona
al seu càrrec (fins i tot quan no existeix clínica físicament, sinó
que es tracta d'un podòleg que treballa en diferents localitzacions
o a domicili). PodoRed s'adapta de forma gradual i lògica a les
necessitats de cada negoci, creixent amb ell.

-

La clínica online: Que la clínica mogui la seva informació a
Internet té molts avantatges. D'una banda, la més important és
que la seguretat i l'obligació de protegir la informació ja no recau
en la clínica sinó en PodoRed. D'altra banda, la presència en
Internet pot contribuir molt favorablement a l'obtenció de nous
pacients i la fidelització dels ja existents. Una clínica gestionada
online és una clínica més segura i més eficient.

-

El marketing: Com ja s'ha comentat, la presència en Internet
facilita als nous pacients trobar una clínica que s'adeqüi a les
seves necessitats. A més, és important fidelitzar als clients que
ja s'han vist atrets a la clínica. Per als pacients pot resultar molt
atractiu tenir un punt de contacte amb la clínica quan tornen a la
seva casa. Addicionalment, PodoRed permet realitzar enviaments
de mailing i SMS per informar als pacients sobre promocions o
altres informacions del seu interès.

-

Adaptació total: PodoRed és totalment flexible. Es pot adaptar
a qualsevol lloc i cultura. Permet configurar l'idioma de
l'aplicació, la moneda, etc. També permet incloure més o menys
dades en els informes, factures i altres per evitar fer perdre
temps al professional incloent dades que no li interessen. També
es pot personalitzar l'aplicació amb els seus colors i logos
corporatius.

-

Manera legal: PodoRed pot funcionar en la denominada
“manera legal” que permet al professional sanitari protegir-se
legalment davant qualsevol tipus d'acusació presentant proves
de la seva bona praxi.
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4. Característiques de PodoRed
-

Disponible en diversos idiomes i compatible amb tots els
dispositius que disposin d'un navegador (Windows, Linux, Mac,
iPad, telèfons mòbils, etc).

-

Interfície d'usuari d'última generació, dissenyat per a tot tipus
d'usuari. Seqüències d'operacions comunes per facilitar la
introducció de dades.

-

Completa agenda compartida parcialment (segons permisos)
amb altres membres de la clínica en la qual es poden especificar
cites, absències (vacances, malaltia, etc) i altres esdeveniments.

-

Completes històries clíniques amb multitud de “fulles”
addicionals que permeten realitzar descripcions molt bàsiques o
molt avançades de la malaltia, tractament i diagnòstic.

-

Històries clíniques a mesura. Es poden sol·licitar fulles
d'història clínica a mesura, amb els camps, gràfics i textos que
necessiti el professional sanitari (a partir d'una fulla d'història
clínica en paper o format electrònic).

-

Permet l'extracció de dades de forma anònima per al
desenvolupament de recerques (per exemple, “quants temps es
va trigar a donar l'alta als pacients amb una determinada
dolència”).

-

Les històries clíniques permeten la inclusió de fotos i vídeos
per realitzar seguiments.

-

Mòdul de facturació i comptabilitat en el qual es poden
especificar tant els ingressos com les despeses, realitzar i
imprimir factures i visualitzar gràfiques d'evolució del negoci.

-

Control d'inventari que permet especificar què productes hi ha
disponibles i en quina quantitat i anar eliminant existències de
forma semi-automàtica conformi es vagin consumint.

-

L'automatització de la gestió de preus permet establir preus
fixos per cada tractament i que es reflecteixi de forma
automàtica en les factures (podent, és clar, modificar la dada
abans de tancar la factura).
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-

El sistema de màrqueting directe permet informar als pacients
de promocions, ofertes o descomptes, així com oferir importants
avisos com les dates de vacances dels professionals, etc. Tot
això via SMS o email.

-

Avisos via SMS o email als teus pacients per recordar-los una
cita, informar-los d'un canvi d'horaris o qualsevol incidència que
pugui afectar-los.

-

Pràcticament tot es pot imprimir en un sol clic i amb un format
especialment preparat per a això: històries clíniques, factures,
informes...

-

El mòdul de presència en Internet habilita a la clínica per
rebre cites a través de la xarxa, disposar d'una pàgina web amb
el seu propi domini o aparèixer en el nostre llistat de clíniques.

-

Tot en PodoRed és personalitzable. Adapta les factures a la
teva empresa modificant el logo o els textos, afegeix un toc
personal o els colors corporatius a l'interfície d'usuari...

-

En l'aplicació s'ha cuidat molt la possibilitat d'oferir informació i
formació complementàries pel podòleg (en forma de notícies,
avisos de congressos, etc).

-

Les còpies de seguretat en PodoRed es fan diàriament i de
forma automàtica.

-

En PodoRed les actualitzacions són constants, transparents i
automàtiques.

-

PodoRed està adaptat als més alts i exigents estàndards de
seguretat, tant en el seu disseny com en la seva implementació.

-

...Però si encara no és suficient, existeix l'opció de realitzar una
instal·lació privada que proporciona total independència,
seguretat extrema i màxim rendiment.

-

Servei d'assistència tècniques garantit: si en 24 hores no
t'hem respost o no s'ha solucionat el teu problema el mes
següent és gratis.

-

...I en el futur, connexió amb xarxes socials, sistemes experts
d'ajuda al diagnòstic...
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PodoRed disposa d'una interficie d'usuari moderna i funcional
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5. 10 avantatges de PodoRed

1.

Permet controlar la clínica des de qualsevol dispositiu o
lloc

A través de qualsevol equip amb connexió a Internet, tindràs accés
a totes les característiques de PodoRed.
2.

Les històries clíniques més precises

Com que PodoRed ha estat dissenyat per podòlegs i per a podòlegs,
les dades que l'aplicació permet introduir en les històries clíniques
són molt precises i completes. A més, pels més exigents, existeix la
possibilitat de dissenyar les seves pròpies fulles d'història clínica.
3.

Total integració entre móduls

El gran avantatge de la modularidad és la possibilitat de separar les
tasques i rols. Si a més s'amaneix amb la possibilitat de compartir
dades de forma integrada, estem davant una potent eina de gestió.
4.

Sencillo de utilizar y potente

Combinar la facilidad de uso con la potencia no es una tarea
sencilla. En PodoRed se ha conseguido mediante la separación en
módulos y la configuración progresiva que permite añadir solo los
datos que el usuario considera oportunos.
5.

Seguretat

Seguretat en tots els sentits i més enllà d'on marca la legislació
vigent. PodoRed ofereix una protecció altíssima per a les dades
emmagatzemades en servidors situats a Espanya amb totals
garanties de funcionament i seguretat. A més disposa d'un mòdul
opcional d'alta seguretat que ofereix un plus de protecció i
rendiment per a grans organitzacions.
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6.

Servei d'atenció técnica

Opcionalment es pot contractar el servei d'atenció tècnica per
obtenir contestació als seus dubtes, problemes tècnics o altres
qüestions relacionades amb l'aplicació. A més es garanteix la
resposta en 24 hores.
7.

Sistema inteligent

Encara que és una mica agosarat dir que PodoRed forma un sistema
intel·ligent, sí que és cert que té trets que ho podrien identificar com
a tal. Les notificacions i avisos quan s'esgota un producte o les
factures creades de forma automàtica són solament un exemple.
8.

El treball en equip

Tot l'equip de treball es veu reflectit en PodoRed gràcies al seu
sistema d'assignació de rols que permet als seus membres
interactuar com ho solen fer en la clínica.
9.

L'alliberament del professional sanitari

Les característiques d'aquest programa de gestió de clíniques
podològiques permeten al professional sanitari alliberar-se de gran
part de les tasques habituals de gestió. Fins i tot es podrà alliberar
de les tasques de gestió del propi programa, ja que les còpies de
seguretat i les actualitzacions són automàtiques.
10. Un preu imbatible
PodoRed permet estalviar milers d'euros en llicències de programari,
començant pel propi sistema operatiu de l'ordinador. El preu és un
dels més ajustats del sector hagut de principalment a la
modularidad de la solució que permet oferir a cada client sol allò
que necessita.
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6. Un projecte avalat per Inusion
Inusion és l'empresa que explota en exclusiva el programa PodoRed.
Es tracta d'una jove empresa dedicada al desenvolupament de
programari per a Internet amb la missió de brindar als seus clients
la màxima qualitat amb el mínim cost.
L'experiència de Inusion en el desenvolupament de productes per a
Internet en els seus inicis va estar molt influenciada pel disseny i
explotació de blogs i llocs d'Internet basats en publicitat. Per això
potser, s'ha volgut dotar a PodoRed d'un complet servei d'informació
que permet als professionals de la podologia mantenir-se al dia de
tots els avanços en el seu camp d'especialitat.
Altres desenvolupaments per a Internet han ajudat a Inusion a
entendre que els programes es fan per als usuaris i per això
PodoRed ha estat dissenyat per i per podòlegs. Els professionals de
la podologia ens han mostrat les seves necessitats i inquietuds i
amb aquests prerrequisits s'ha dissenyat i desenvolupat PodoRed.

PodoRed és el darrer desenvolupament de Inusion
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Contacte amb nosaltres a:
Inusion - Ivan Gadea Saez

Herba Lluisa, 15 – Bustia 29
03110 Mutxamel
Alacant
Email: info@inusion.es
Telèfon: (+34) 665 725 513
Web: https://cat.podored.com
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