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Nu kommer Alfa eCares 
första nyhetsbrev!
Hej alla kunder och vad kul att du har tagit emot Alfa 

eCares första nyhetsbrev! Här håller vi dig uppdaterad 

med det senaste från oss och marknaden! Är du intres-

serade av mer information och nyheter från oss kan 

du hålla dig extra uppdaterad genom att följa oss på 

LinkedIn och Facebook. På alfaecare.se hittar du läng-

re artiklar och information om oss och våra produkter. 

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen 

att kontakta oss på: info@alfaecare.se.

Nästa nyhetsbrev kommer i september.

Glad sommar önskar vi på Alfa eCare!
Obs! Vi har öppet vardagar 8-17 hela sommaren.

Kundundersökningar

Vi har som ambition att få ännu bättre koll på vad ni som kunder 

tycker både om oss som leverantör och om våra produkter.  

Vi vill såklart att ni ska känna er trygga och nöjda med oss och 

att våra produkter ska vara till stor nytta för er. Därför är det 

oerhört värdefullt om ni vill vara med och hjälpa oss genom att 

då och då svara på våra enkäter som vi försöker göra korta men 

samtidigt innehållsrika. Det hjälper oss att hjälpa er! Stort tack!



Nyheter

Spana in vår nya produkt
Alfa eCare Omega

Ny design i Alfa eCare SignIt
lanserat 24 maj!

Lunds kommun är Årets  
eHälsokommun 2021!

Nacka kommun väljer Alfa eCare Epsilon! 

Nu kompletterar vi vår produktportfölj med Alfa 
eCare Omega! Ett digitalt verksamhetssystem 
med socialtjänstens processer som bas och spe-
ciellt utvecklat för kommunernas myndighetsut-
övning inom vård och omsorg samt individ- och 
familjeomsorg. Läs mer på alfaecare.se

Våra produkter används frekvent av personal 
varje dag. Då är det extra viktigt att användarvän-
ligheten är hög och att systemet är lätt att arbe-
ta i. Det ska ju underlätta, inte hindra. Den nya 
designen i SignIt ingår i releasen som lanserades 
24 maj. Vill du tycka till om våra produkter? Vi vill 
höra din åsikt. Kontakta oss gärna på: 
info@alfaecare.se

Lunds kommun vann utmärkelsen Årets  
eHälsokommun 2021 på Vitalis! Stort grattis 
önskar vi hela teamet på Lunds kommun som 
var med under implementationen av Alfa 
eCare PlanIt i år. Vi ser fram emot en utveck-
lande framtid för bättre vård och omsorg! 

i är helt övertygade om att en spännande och 
utvecklande resa ligger framför oss tillsammans 
med Nacka kommun. De arbetar målmedvetet 
för att kontinuerligt öka kvaliteten på den vård 
och omsorg som erbjuds kommuninvånarna, 
bl.a. genom digitalisering. Vi ser fram emot ett 
fint samarbete med Nacka kommun som snart 
börjar arbeta med Alfa eCare Epsilon!



På gång

Alfa eCare arrangerar  
kunddagar 18-19 november

Vi bjuder in till digital workshop
- Alfa eCare Omega

Vi planerar för att ställa ut 
på hösten mässor!

Integration till Exorlive efter sommaren!

18-19 november arrangerar vi kunddagar i  
Stockholm där ni har chansen att träffa oss och 
andra inom er bransch. Ni får ta del av spännan-
de presentationer, föreläsningar och workshops.
Vi gläds extra mycket åt att vi åter igen kan börja 
planera för fysiska möten! 
Mer information kommer inom kort!

22 september visar vi en av våra nya produkter, 
Alfa eCare Omega, utvecklat för dig som arbetar 
med myndighetsutövning inom vård och omsorg 
samt individ- och familjeomsorg. Produkten 
växer och utvecklas i detta nu och utöver att vi 
vill visa dig Alfa eCare Omega vill vi lyssna till dig 
och dina förslag och åsikter. Var med och påverka 
hur Alfa eCare Omega utformas! Mer information 
och hur du anmäler dig publiceras och skickas 
via mejl lite längre fram.

I höst håller vi alla tummar och tår för att vi 
åter får ses för att utbyta erfarenheter och 
tankar mer er! Här kan ni träffa oss:

Demensdagarna   12-13 okt

Äldreomsorgsdagarna  14-15 okt

Socionomdagarna   9-10 nov

Socialchefsdagarna   24-26 nov

Med beräknat releasedatum i september/oktober kom-
mer en integration till Exorlive finnas i Alfa eCare SignIt. 
Med hjälp av Exorlive kan träningsprogram skapas och 
kopplas till patientens insats. Delegerad personal utför 
programmen som har skapats och sedan signeras det 
digitalt i Alfa eCare SignIt.
Lätt att göra rätt!



Releaser

Alfa eCare Epsilon 6.4 - Vi smyger igång med en testrelease där kopplingen mellan 
Alfa eCare SignIt och Alfa eCare Epsilon utvärderas. Släpps både för Web och App.

Alfa eCare Epsilon 6.5 (tillgänglig för kund 25 maj) - Detta är den ordinarie release 
där den största nyheten är Hjälpmedelsregistret. Släpps endast för Web.
 
 Alfa eCare SignIt 2021.1.0.0 (tillgänglig för kund 24 maj) - Ny grafisk design i hela 
applikationen som ökar användarvänligheten. I o m releasen kan du som kund nu få en 
koppling till Alfa eCare Recept (kräver separat avtal). Med releasen är nu också signe-
ring av delegering tillgänglig i app.

Kommande releaser!

Releasen berör dig som arbetar i  
Alfa eCare Epsilon och Alfa eCare SignIt och 
den innehåller flera nyheter och förbättring-
ar. Mer detaljerad information om releaser-
na har även skickats ut till kontaktpersoner 
i er verksamhet.

Alfa eCare AB
alfaecare.se   |   marknad@alfaecare.se

tel växel: 040 - 662 20 10

Alfa eCare skapar digitala lösningar och tjänster för vård och omsorg, med 
fokus på användarvänlighet i alla led. Alfa eCare gör det lätt att göra rätt 

genom att kombinera teknisk spetskompetens med lyhördhet för verksam-
hetens och användarnas behov.


