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Informationsskærme giver nye muligheder og god
information på Plejecentrene i Billund Kommune…
Ældreområdet i Billund Kommune har indført et nyt informationssystem og
informationskærme ved hovedindgangene på alle Plejecentrene i Billund Kommune.
Det giver en ny mulighed for information om Plejecentrene samt de
pårørende/besøgende får nyttige informationer om, hvad der sker på Plejecentret.

Et af formålene med informationsskærmene er, at styrke Plejecentrenes kommunikation
ved at give pårørende/besøgende let tilgængelige og målrettede informationer. Konkret
bliver der informeret via en touchskæme samt app’s til tablets og smart phones.

Info, nyheder og adspredelse
Når du træder ind på et plejecenter vil du ved indgangen kunne finde en
informationsskærm med følgende muligheder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Finde frem til en beboers lejlighed
Se medarbejderoversigt
Se nyheder fra Plejecentret
Se aktivitetskalenderen
Se menuplanen
Se billeder og video af livet på Plejecentret
Spil til børn og/eller voksne
Finde praktiske oplysninger

Det er vores klare fornemmelse, at pårørende/besøgende sætter pris på, at få
informationer via skærm og levende billeder. Har beboerne besøg af børn eller ”barnlige
sjæle”, så er der mulighed for lidt adspredelse, via de mange spil, der også er tilgængelig
på informationsskærmen.

Vi vil så gerne fortælle jer om vores Plejecenter…
Alle plejecentrene har en interesse og en stor fordel i, at kunne informere både beboere,
pårørende, besøgende og andre der kunne have interesse i, at følge med om livet på
plejecentrene via informationsskærmene eller via en app på mobiltelefonen eller en iPad.

Droppet papiropslag på opslagstavlen
Informationsskærmen ved indgangen er blevet erstattet af opslagstavlen med de mange –
og til tider uoverskuelige – oplysninger.

Fakta om informationssystemet og –skærmene
Systemet er udviklet af Applikator fra Vejle. Informationerne på skærmen kan tilgås via
informationsskærmen og en app til både telefoner og tablets. App’en vil blive tilgængelig
for alle i løbet af juni måned.
App’en hedder Billund Kommune Plejecentre
Ved hentning af App’en, skal man have adgang til internettet og have enten en iPhone,
iPad eller en mobil med Android.
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