
Millora la 
comunicació amb els 
familiars dels teus 
residents

Privat i 
segur
No es comparteixen les 
dades personals de cap 
persona. A la comunitat 
de la residència només 
poden accedir persones 
autoritzades.

Comunicació 
organitzada
Organitza les teves 
comunicacions a través 
de diversos canals perquè 
arribin als familiars 
de manera senzilla i 
instantània.

Control de les 
comunicacions
Tindràs control total sobre 
les comunicacions que 
envies, podent crear-les 
i esborrar-les de forma 
centralitzada i designant 
les persones autoritzades 
del teu centre perquè les 
enviïn en cadascun dels 
canals.
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Sol·licita la teva demo 
de Tellfy i millora la 
comunicació entre 
residents i familiars

ESPAI DE COMUNICACIÓ 
Espai segur i exclusiu perquè les 
persones puguin comunicar-se 
amb els seus familiars o entre 
professionals del centre. Es pot 
accedir amb l’App o des de la Web.
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SENZILLA GESTIÓ
La persona administradora de la 
comunitat, pot crear nous canals, 
grups, xats en un sol clic. Pot 
afegir o eliminar usuaris dins de la 
comunitat.
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INFORMACIÓ POR RESIDENT
Crea grups privats per a la 
comunicació individual de cada 
resident, on estiguin les persones del 
centre i tots els seus familiars. Pots 
establir que siguin unidireccionals o 
bidireccionals.
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COORDINACIÓ INTERNA
La solució et permet també la 
coordinació interna. Crea grups 
privats per a la coordinació amb 
persones cuidadores i altre personal 
del centre. També es poden 
mantenir converses privades.
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MÚLTIPLES CONTINGUTS
Des de l’aplicació pots enviar 
missatges de text, imatges, 
documents, anuncis, notes de veu, 
gestió d’esdeveniments amb control 
d’aforament o enquestes ràpides.
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PRIVAT I SEGUR
Preservem la privacitat de tots 
els usuaris no compartint la 
seva informació personal. Les 
comunicacions viatgen en un 
entorn segur.
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VIDEOCONFERÈNCIES SENSE 
LÍMIT
Pots establir videoconferències 
sense límit de temps des de la 
pròpia aplicació amb els familiars 
dels residents.
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ANALÍTICA I INTEL·LIGÈNCIA
Accedeix a mètriques i anàlisis 
d’interès sobre les comunicacions 
que envies des de la residència.
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