DentalServer - Az orvos szemszögéből tekint a világra

Dental Server - Praxis program a jövő digitális fogászatához!
A cégünk által forgalmazott fogászati praxisprogram egyszerűségével és
megbízható működésével próbálja meg a lehető legmagasabb szinten kielégíteni a
fogászati rendelők mindennapi adminisztrációs feladatait.
Rendszerünkkel lehetőség nyílik egyszerű kezelés és letisztult grafikus felület
mellett, a páciensek kezelési adatainak tárolására, időbeosztások kezelésére,
berendelési időpontok nyilvántartására, raktárkészlet nyilvántartásra, pénzügyi
egyenleg vezetésére, multimédiás állományok (intra-orális felvétel, fénykép, digitális
röntgenfelvétel) pácienshez történő hozzárendelésére is.
A számos kiegészítő funkció segítségével a rendszer könnyedén testreszabható a
helyi igényeknek megfelelően. Az egy-egy ellátási területre szakosodott rendelők pl.
konzerváló fogászat vagy akár egy szájsebészeti klinika is maximálisan testre tudja
szabni a rendszert saját igényeinek megfelelően.
A rendszer felépítésének és a modern szoftverfejlesztési megoldásoknak
köszönhetően hálózatos működésre is kiválóan alkalmas, tökéletes megoldást
nyújtva a kis rendelőknek, vagy akár a többszékes fogászati klinikák számára is.

A rendszer fő jellemzői
Egyszerű kezelés és letisztult grafikus felület
Páciensek alap és kezelési adatainak tárolása - Betegidőpontok nyomtatása
Orvosok rendelési ideje, asszisztensek beosztása - Székekre bontva tárolás
Heti és napi berendelő felület (táblázatos formában nyomtatható)
Raktárkészlet nyilvántartás, minimálkészlet szint figyeléssel
Befizetések és díjak nyilvántartása - Pénzügyi egyenleg vezetése
Technikusi munkák nyilvántartása
Tetszőlegesen paraméterezhető visszarendelések, figyelmeztetések
Hálózatos működés
Kapcsolat a MediaDent szoftverrel - Excalibur RVG szenzorral (since78 terjesztés)

Fogászati informatika profiktól

Dental Server - Hatékony és költségkímélő megoldás

Betegkarton a kezelésekkel - zsigmondi elrendezésben

Napi berendelő felület 3 székes elrendezésben

A rendszer további jellemzői
Szabadon paraméterezhető kezelések - Többlépcsős kezelések megkülönböztetése
Kezelési terv felület és árajánlat nyomtatás, kör e-mail küldésés cimke nyomtatás
Megkülönbözetett felhasználó kezelés - Jogosultságok korlátozása
Intra-orális felvétel, fénykép, digitális röntgen, pácienshez történő hozzárendelése
Műtétes kezelések nyilvántartása, papír alapú dokumentumok hozzárendelése
Átalánydíjas karbantartási lehetőség (rendelkezésre állás, ingyenes frissítés)

Raktározás

Kezelés definiálás

Gyökérkezelés adatai

Indikációk: Egyszerű és megbízható rendszer. Nincsenek felesleges, az orvost és
az asszisztenciát terhelő nehézkes lépések. Költségkímélő megoldás. Nincsenek
további éves üzembentartási költségek. Digitális szenzor rendszerünkkel történő
együttműködés. Igény esetén informatikai alaprendszer kialakítása. DEMO lehetőség.
Amennyiben termékeink és szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kérjük
forduljon hozzánk bizalommal. Referenciákért keresse fel honlapunkat: www.since78.net

Tekintse meg
a Digitális Szenzorok
ismertetőnket is!

Amennyiben kérdése merülne fel, illetve a további
szolgáltatásokért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:

Fogászati informatika profiktól

Since78 IT Solutions Kft.
1039 Budapest, Szentendrei út 385.
Tel.: +36 20 335 05 21 Fax: +36 1 430 06 08
e-mail: info@since78.net
http://www.since78.net
Az Ön partnere:

