Træt af whiteboards, papir skemaer og gul sedler?
Prøv BHV-REG fra Roust IT-Systems, et nyt IT System til børnehaver.
BHV-REG er udviklet i samarbejde med en børnehave, til brug i en børnehave. Via et tæt samarbejde,
har vi nået frem til et produkt som er utrolig brugervenlig, og lige til at gå til for både forældre og
pædagoger.
BHV-REG er et internet baseret system hvor man kan registrere hvornår børn bliver afleveret, hentet,
hvornår de har ferie, hvornår de er syge osv. Ved hjælp af en intuitiv brugerflade med piktogrammer,
kan man hurtigt danne sig et overblik over status på de enkelte børn på en stue.

Fig. 1 – Brugerflade.

Systemet er bygget op således, hvis man mister internetforbindelsen, så kører den videre på den lokale
computer og synkroniserer sig selv med serveren, når forbindelsen bliver etableret igen.
Dette er utrolig gavnligt i en situation, hvor der f.eks. opstår brand el. lignende. Så kan man tage den
bærbare computer med under armen og stadig have overblik, over hvor mange børn der er osv.

Systemet er bygget op af tre dele,
-

en brugerflade på den lokale computer på stuen. Hvor man som forældre kan registrere sit barn,
når man afleverer, henter osv.

-

En forældre brugerflade, som kan nås fra internettet, hvor man også kan ændre status på sit
barn. Hvis man f.eks. har skrevet, at far afhenter barnet kl. 15, men er blevet forhindret. Vil man
kunne rette oplysninger via internettet, således at stue-pædagogerne vil kunne se det på
skærmen med det samme.

-

Den sidste del af systemet er et administrations værktøj, hvor man som leder/pædagog kan
oprette, ændre og slette børn, forældre , medarbejdere og grupper.

Fig.2 – administration af grupper.

Endvidere kan man oprette og slette lukkedage / ferie i institutionen.

Fig. 3 – administration af lukkedage.

Der kan også laves statistikker over hvornår børn kommer, går og har ferie. Således at man kan
planlægge hvor meget personale, der vil være brug for på et givet tidspunkt.

Fig.4 - feriestatistik

Fig.5 – Gå hjem tider

Systemet kan også tilrettes specielt efter deres behov.
Kontakt os og bestil en gratis, uforpligtende demonstration af systemet. Vi er sikre på, det vil kunne
gøre jeres hverdag noget nemmere.
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