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Dags att planera in uppgraderingar
Som vi tidigare meddelat har vi uppdaterat samtliga produkter och vi har också genomfört flera
uppgraderingsprojekt. Har ni inte redan uppgraderat kan det vara hög tid nu. Vårt mål är att det
stora flertalet av våra användare har en miljö fullt integrerad med journalsystemet och
VoiceJournal/Picsara 10.X med de senaste programversionerna.
Sjukvårdens IT-system uppgraderas kontinuerligt och blir mer komplexa med högre säkerhetskrav.
Det innebär att uppgraderingar blir mer omfattande, involverar fler personer och genomförandet
måste planeras noga. Under det senaste året har vi fått många nyttiga erfarenheter på hur upplägget
blir bäst.
Underhållsavtalen innebär fria programuppdateringar, däremot debiteras arbetet enligt avtalet.
Kontakta oss för en offert. Passa gärna på att planera en utbildning för personalen i samband med
uppgradering. Det är inga stora skillnader men det kan vara både nya eller förbättrade funktioner och
en chans till utbyte av erfarenheter.
Flera landsting börjar nu sjösätta Windows 10. VoiceJournal har validerats på Windows 10-plattformar och det kan vara speciella krav eller konfigurationer i de olika regionerna och landstingen som
gör att produkterna behöver testas och anpassas inför driftsättning.
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Våra samarbetspartners
Neovius Data och Signalsystem AB styrka är förutom unika produkter för logopeder våra
samarbetspartners. Genom dessa får vi det stora företagets stabilitet med det lilla företagets
flexibilitet. Med tanke på att VoiceJournal ingår som en del av patientjournalen så är det viktigt med
långsiktighet. Våra samarbeten ger våra kunder en garanti för detta.
Peak Networks AB som bolag startade i höstas men alla som arbetar där har både utvecklat,
installerat och underhållit Picsara och VoiceJournal sedan starten. Våra kunder kommer främst i
kontakt med Tomas Eriksson som alltid blir engagerad i projekt och support.
FastDev AB är ett väletablerat programutvecklingsföretag med över 100 utvecklare, projektledare
och testare. De har också ett antal tjänster för att säkerställa kodkvalitetet och versionshantering.
Ilya Denisov är en av de utvecklare som vid det här laget kan produkterna utan och innan.
Produkterna
I förra nyhetsbrevet beskrev vi ett antal nya produkter som vi erbjuder som tillbehör eller för
speciella tillämpningar som röntgenvideo. Med våra samarbetspartners kan vi också ta fram både
speciella anpassningar eller helt nya lösningar. Tveka inte att pröva idéer som utvecklar ert arbete
med oss. Maila dina förslag till info@neovius.se.
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