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CONTACT INFORMATION

vireum.com

The Vireum service platform enables fast
and easy connections to customers

FREE YOURSELF FROM
RUSH AND LET VIREUM

MAKE YOUR WORK MORE
EFFICIENT

Vireum platform provides more efficient healthcare services to lager number of custom-
ers. We offer the Vireum service platform as an enterprise use with fixed monthly fee 

based on the number of professional users, regardless of the number of customers. 
Vireum's versatile services such as mobile applications, video calling, and remote 

reception for healthcare and home care are immediately available to you and your clients 
when you sign up. Start with our free trial and find out the benefits of the service in 

support of quality reception.
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Appointment Calendar which 
allows your customers to 
book a remote reception or 
consultation

Vireum mobile apps that your 
customers and employees 
can use for care monitoring 
and customer communication

Video calls and chat for easy 
communication with your 
customers and colleagues

Patient surveys, reminders, 
documents, and treatment 
guidelines to support your 
clients' care and customer 
activation

Vireum also offers a 
tailor-made and easy to use 
terminal for real-time 
communication between the 
customers and the nursing 
staffs

FEATURES


