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Apa itu Siklus
Manajemen Vaksin?

distribusi vaksin

pemberian vaksin

pemantauan pasca vaksinasi

mengelola saluran distribusi vaksin,

menentukan lokasi distribusi prioritas untukalokasi vaksin

mengelola transportasi yang tepat

penyimpanan vaksin untuk menghindari pemborosan

memastikan bahwa pengiriman vaksin dilakukan dalam tepat

waktu.

pentahapan populasi kritis secara bertahap

onboarding 

registrasi penyedia vaksin

mengawasi kemampian administrasi

membantu penerima memastikan janji temu dan membuat

opengingat tomatis

mengelola data penerima 

mengelolah persediaan vaksin

Siklus manajemen vaksin yang khas dapat secara luas

diklasifikasikan menjadi tiga bagian: 

Tahap distribusi vaksin terdiri dari:

Tahapan pemberian vaksin terdiri dari:

Tahap terakhir dari siklus manajemen vaksin  akan memerlukan

semua pemeriksaan pasca-vaksinasi. Ini akan mencakup

pengisian kuesioner pasca-vaksinasi yang membantu mengawasi

penerima untuk mengevaluasi keberhasilan upaya vaksinasi

dengan melaporkan reaksi pasien terhadap vaksin,

mencatat efek samping yang merugikan, jika ada, penerima

rehabilitasi, dan pelacakan kontak.



Pengelolahan Manajemen
Vaksinasi Yang Efisien?

Berikut adalah beberapa langkah yang perlu Anda ambil untuk

memberi daya pada penggerak vaksin Anda lebih banyak cara

yang efisien.

Hilangkan kesalahan manusia dan percepat proses dengan

otomatisasi di mana pun sebisa mungkin 

Tetap aman dengan melihat dan mengikuti keselamatan

standar dan peraturan ke titik.

Jaga komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan

yang berbeda seperti sebagai distributor dan staf klinis.

Optimalkan visibilitas melalui kesadaran kampanye dan

menerapkan umpan balik  untuk memungkinkan perbaikan

berkelanjutan.

Selesaikan masalah saat dan saat muncul dan menjaga

transparansi tentang semua proses dengan publik.

Ada pemutusan antara pasokan dan permintaan vaksin Covid-19

di seluruh dunia. Masalah utamanya adalah jumlah orang yang

perlu divaksinasi, tunduk pada geologi, sosial, dan keterbatasan

waktu. Sangat penting untuk mengelola vaksin Anda bekerja

secara efisien untuk memastikan bahwa setiap orang adalah

bagian dari imunisasi upaya dan untuk memastikan bahwa sumber

daya vaksinasi digunakan dengan hati-hati tanpa pemborosan. Ini

akan melibatkan banyak orang aktif koordinasi antar kelompok

yang berbeda orang-orang seperti produsen, vendor, dan

distributor, staf klinis, dan vaksin penerima.



Tantangan yang Dihadapi
Selama  Peluncuran Vaksinasi

Kurangnya Kesadaran

 

Inilah tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi

meluncurkan program vaksinisasi.  Terutama sebagian penerima

potensial mungkin tidak teredukasi tentang pentingnya

diimunisasi dan pada waktu yang tepat untuk menghindari lebih 

risiko lebih lanjut. Ada juga calon penerima yang mungkin enggan

untuk divaksinasi karena mereka salah informasi tentang

kemungkinan efek samping vaksinasi

Kurangnya Platform Swalayan yang Mudah Digunakan

 

Mengingat kendala tanpa sentuhan yang merupakan bgian dari

pandemi ini, pendaftaran vaksin online adalah satu-satunya cara

yang layak untuk menjangkau massa. Tetapi mungkin terbukti

sulit untuk bagian yang kurang paham teknologi populasi untuk

gabung dan mendaftar vaksinasi secara online

Masalah Skalabilitas

Pertama, harus meluncurkan dengan jumlah minimal produk yang

layak, dan kemudian ditingkatkan sesuai kebutuhan muncul. Ini

berarti Anda akan membutuhkan vaksin platform manajemen

yang memiliki ketentuan untuk meningkatkan tanpa mengurangi

hasil atau kinerja

Menyebarkan Kesadaran

Kurangnya kesadaran masyarakat adalah tantangan yang dapat

diperbaiki melalui kampanye kesadaran yang dikuratori dengan

benar. Dengan bantuan software manajemen vaksin, Anda bisa

mendapatkan konsultasi ahli tentang metode yang efektif untuk

mencapai target audiens dengan yang penting informasi.



Piranti Lunak Cerdas  Untuk
Manajemen Program Vaksinasi

Portal pendaftaran vaksin yang mudah digunakan. 

Kemampuan pemesanan slot dengan opsi untuk menjadwal

ulang.

Pemberitahuan SMS otomatis untuk menghindari janji temu

yang terlewatkan.

Check-in dan check-out yang nyaman.

Sertifikat Vaksin diberikan setelah pemberian dosis kedua.

Manfaat Penerima Vaksin:

 

Pindai dan verifikasi keaslian pendaftar dengan mudah.

Perbarui detail penerima dan kuesioner pasca vaksinasi.

Lacak dan jadwal ulang janji temu tidak terjawab.

Akses data pemesanan harian

Check-in yang mudah dan tidak repot dan check-out.

Pemberian token  secara cepat untuk check-in.

Manfaat Aplikasi Klinik

Rencanakan jadwal vaksinasi sesuai dengan permintaan dan

penawaran.

Melacak janji temu untuk menghindari  jadwal tumpang tindih

Bantu penerima untuk menavigasi orientasi dengan mudah.

Hindari janji yang terlewat dengan peringatan otomatis.

Kelola pemesanan tempat selama walk-in.

Kengelola staf klinik secara efisien

Dasbor Klinik

 

Dasbor yang dapat ditindaklanjuti dengan analisa real time

Pantau umpan balik untuk menyederhanakan program

vaksinasi.

Kelola semua pemesanan dan janji temu.

Ekspor laporan dalam format CSV.

Impor pemesanan sebelumnya dengan  kemamuan impor

massal.

Kelola pra-vaksinasi dan kuesioner pasca vaksinasi.

Tetapkan izin untuk mengelola persetujuan permintaan.

Dasbor Otoritas Pemerintah

 



Piranti Lunak Cerdas  Untuk
Manajemen Program Vaksinasi

 

Tampilan Mobile Yang Mudah
Digunakan Untuk Calon
Penerima Vaksinasi

 

Tampilan Dasbor Untuk
Petugas Klinik/Rumah Sakit

dan Admin Otoritas Pemerintah



Ketidaktahuan Masyarakat Tentang

Pentingnya Vaksinasi.

Kurangnya Platform Swalayan yang

Mudah Digunakan.

Meningkat kanLayanan Vaksinasi.

Tantangan
Kampanye Kesadaran Vaksin yang

Dikurasi.

Kemampuan Platform Layanan Mandiri.

Platform Manajemen Vaksin yang Dapat

Diukur.

Solusi

Interaksi web dan seluler yang mudah digunakan.

Aplikasi Android pusat vaksinasi.

Platform manajemen terpusat.

Alat analisis & pelaporan

Integrasi Program Vaksinasi Secara Nasional, Regional dan

Lokal dengan menggabungkan semua program vaksinasi di

pusat-pusat vaksinasi

Piranti Lunak Kami Menyediakan:
 

Tantangan Kritis dalam Manajemen & Solusi Vaksin



Portal pendaftaran vaksin yang

mudah digunakan.

Kemampuan pemesanan slot

dengan opsi untuk menjadwal

ulang.

Pemberitahuan SMS otomatis untuk

menghindari janji yang terlewatkan.

Check-in dan check-out yang

nyaman.

Sertifikat Vaksin diberikan setelah

Manfaat Bagi Penerima Vaksin

 

      pemberian dosis kedua.

Pindai dan verifikasi keaslian

pendaftar dengan mudah.

Perbarui detail penerima dan

kuesioner pasca vaksinasi.

Lacak dan jadwal ulang janji temu

tidak terjawab

Akses data pemesanan harian.

Check-in yang mudah dan tidak

repot dan check-out.

Cepat keluarkan token untuk

check-in.

Manfaat Bagi Klinik dan Rumah Sakit

 

Sangat penting untuk mengelola program vaksin secara efisien

untuk memastikan bahwa solusi Anda termasuk kebutuhan

komunitas Anda dan ada pemanfaatan yang tepat dan bijaksana

dari sumber daya Anda.



Rencanakan jadwal vaksinasi

sesuai dengan permintaan dan

penawaran.

Melacak janji temu untuk

menghindari  jadwal tumpang tindih

Bantu penerima untuk menavigasi

orientasi dengan mudah.

Hindari janji yang terlewat dengan

peringatan otomatis.

Kelola pemesanan tempat selama

walk-in.

Kengelola staf klinik secara efisien

Dasbor Klinik

 

Dasbor yang dapat

ditindaklanjuti dengan analisa

real time

Pantau umpan balik untuk

menyederhanakan program

vaksinasi.

Kelola semua pemesanan dan

janji temu.

Ekspor laporan dalam format

CSV.

Impor pemesanan sebelumnya

dengan  kemamuan impor

massal.

Kelola pra-vaksinasi dan

kuesioner pasca vaksinasi.

Tetapkan izin untuk mengelola

persetujuan permintaan.

Dasbor Otoritas Pemerintah

 




