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Hasta kimlik ekranı













Temel kimlik bilgileri
Ev ve iş adresleri
E-mail adresi
Hasta fotoğraflarının saklanması bunların ekrana göre ayarlanması
Tanımlanabilir gruplar ve bu grupları hasta kayıtlarına dahil etme 40 adet tanımlanabilir
seçmeli grup özelliği
Hasta hakkında kısa gizli notlar
Meslek ve referans bilgileri girebilme
Hastaya istenildiği kadar kontrol tarihi yazabilme
Hasta kartına her girildiğinde görülebilecek hastaya ilişkin çok önemli not yazabilme
İsim soyada ek olarak bu kişiye ait hatırlatıcı bir not yazabilme ve notun hasta seçimde
görülebilmesi
Hasta kaydı ve resminin silinebilmesi
Hasta kimlik bilgilerini yazıcıdan çıkartılabilmesi

Tedavi ve hasta cari ekranı ayrıntıları













Yeni 3 boyutlu diş resimleri
Hastanın yeni gelişlerine tedavi planı ve diagnoz ekranı açabilme
Diagnoz ekranından tedavi planına ve tedavi ekranına; tedavi planından tedavi ve diagnoz
ekranlarına; tedavi ekranından tedavi planına ve diagnoz ekranına bilgi aktarımı
Tüm tedavi ekranlarının yazıcı çıktıları
Dişler üzerinde direkt işlem
Mouse’un sağ ve sol tuşları ile tekli ve çoklu işlem
Dişlerin üzerine direk not yazabilme
Sınırsız sayıda hasta tedavi notları açabilme
Hasta kamera görüntülerinin diş numaralarına eklenmesi
Diş rengi, skala, metal tanımları
Hastalara yapılan işlemler ve ödemelerini aynı ekranda görme
Proforma fatura basımı

Reçete







Hastalara yazılan ilaçların kayıtlarını burada tutulabilir
Yazılan ilaçlar reçete olarak yazılabilir
Aynı tarihlerde birden çok reçete kaydedilmesi
Logo tanımlanması ve yazıcı çıktıları
Belirli sayıda kayıtlı ilaç listesi
İlaç tanımlama

Hasta Kontrol tarihleri





Hastalara belirli aralıklarda kontrol hatırlatmaları tanımlanabilir.
Hastaya sınırsız sayıda kontrol tarihi yazılabilir.
Kontrol tarihleri hastaların cep telefonlarına mesaj, mail adreslerine e-mail, adreslerine mektup
gönderilebilir

2

Anamnez



Tanımlanabilir anamnez ekranı
Tanımlanan anamnez soruları her yeni hasta kartı açıldığında hastanın anamnez ekranına
eklenir.

Kamera kullanımı – görüntüler

















Dijital fotoğraf makinesi, ağız içi kamera, el kamerası, tarayıcı, internet kamerası desteği
Hasta kartına hastaların ağız yapısına ilişkin sınırsız görüntü eklenmesi
Resimleri istenilen boyutta kaydedebilme
Küçültme, büyütme, ters çevirme, rengini açma, koyulaştırma gibi 35 e yakın özellik
Ayak pedalı kullanımı
Disk den veya CD den hasta kartına toplu fotoğraf, Rvg, Panoromik görüntü ekleyebilme
Çekilen bir resmi düzeltip, hasta resmi yapabilme
Hasta resimlerinin düzenlemesi kesme, yapıştırma, büyültme, küçültme, ters çevirme,
döndürme
Hastaların ağız görüntülerine diş numarası ilave edebilme,
Aynı anda istenilen sayıda resim küçültülerek tek ekrana gösterim
Diğer grafik programlarına tek tuş ile bilgi aktarımı
Bir çok resim formatından programa resim alabilme
Resimleri sıkıştırarak kaydetme
İstenilen resimleri BMP, JPEG formatında yazma ve okuma
Kamera ile alınmış filmlerin oynatımı
Görüntüleri tek, ikili, dörtlü olarak A4 kâğıda basabilme

Hasta bilgilerine ulaşma






Hasta seçim ekranından ( isim soyad, soyad ad, kayıt sırasına göre, arama yaparak )
İstenildiğinde işlem yapılmış son on hasta bilgilerine tek tuş ile
Hasta arama sihirbazı ile hasta kimlik bilgileri sorgulaması yaparak
Ana ekranda isim soyad yazarak
Ana ekranda ileri geri tuşları ile hastalara ulaşım.

Hasta arama sihirbazı




Hastaları ayrıntılı biçimde bulabilmek için tasarlanmıştır.
Örneğin elinizde bir cep telefonu var ama kime ait olduğunu bilmiyorsunuz. Kolaylıkla bu
hastayı bulabilirsiniz
Hasta arama sihirbazını hasta seçim gibi kullanılabilir.

E-mail, Cep telefonuna mesaj, etiket basma





Doğum günlerinde
Kontrol tarihlerinde
Randevu gün ve saatlerinin hatırlatılmasında
Bayram ya da özel günlerde hastaların cep telefonlarına, e-maillerine mesaj gönderebilir yada
etiket çıkarabilirsiniz.
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Randevu











Tanımlanabilir randevu ekranları
Randevulara özel işaret ilave edebilme ( resim ekleme )
Aynı zaman aralığına birden çok randevu verebilme
Hastanın kayıtlı randevuları
Randevu zaman aralıkları tanımları ( 5.10.15.30.60 dakika )
Randevularda yapılan işlemlere renk tanımları
Randevuda saat başları ve arka plan renklerini değiştirebilme
Randevu işlem tanımlarının yapılması
Yazıcı çıktıları
Randevu tanımları

Adres Etiket







Hastaların haricinde özel adreslerin kaydedilmesi
Kişilerin ev, iş adresleri telefon numaraları, e-mail adresleri
Kişilere ait notlar
Kişilerin e-mail adreslerine e-mail çekme, cep telefonlarına mesaj gönderebilme
Bu kişilere etiket basımı
Kişilerin gruplara göre sınıflandırılabilmesi

Muayenehane Cari





Muayenehane gelir - giderleri (hasta işlemleri hariç)
Firma bazında cari takip
Firma tanımları
Zaman kriterlerine göre raporlar

Laboratuvar





Laboratuvar cari takibi
Laboratuvar tanımları
Tarih kriterlerine göre Laboratuvar raporları
Zaman kriterlerine göre raporlar, grafikler

Tanımlar







Genel tanımlar
Fiyat listesi tanımları
Kimlik ekranı tanımları
Hasta cari hesap tanımları
Randevu ekranı tanımları
Anamnez tanımları
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Raporlar listeler grafikler
Raporlar





Borçlu listeleri
Hastaların ödemeleri
Yapılan tedavilerin ücretleri
Günlük harcamalar tahsilâtlar

Listeler





Hasta kimlik bilgileri
Hasta listesi
Hasta ilk kayıt tarihleri
İlk defa kayıt olmuş hasta adedi.

Grafikler






Ciro içerisinde tahsil edilen veya edilemeyen paraların oranı
Randevuların aylara göre dağılımı
Randevularına gelmeyen hastaların oranları
Hastaların ilk kayıt tarihlerinin günlere dağılımı
Hastaların ilk kayıt tarihlerinin aylara göre dağılımı

Bakım yedek alma



Programda girilen hasta bilgileri, resimleri ve ses dosyalarının yedeklerinin alınması veya
alınmış yedekleri geri yüklemek için kullanılabilir.
Geriye dönük randevuların silinmesi gibi birçok yardımcı program mevcut
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Programın sistem gereksinimleri

Programın tavsiye edilen donanım ve yazılım ihtiyacı:









Intel I3 işlemci ve üstü
4 GB Ram ve üstü
256 MB Ram ekran kartı
1024x768 çözünürlüğü destekleyen ekran
2 GB boş hard disk alanı
Mouse
Windows 7 / Windows8 / Windows 10 Türkçe
Microsoft Outlook (e-mail göndermek için)

Yazılımın tüm özelliklerinin sağlıklı biçimde kullanılabilmesi, programdan beklenen performansın
alınabilmesi sahip olduğunuz donanımın uyumluluk ve performansı ile doğrudan ilişkilidir. Bu
nedenle mümkün olduğunca tavsiye edilen donanım ve yazılım ihtiyaçlarına veya tavsiye edilen
donanımın daha da gelişmişine sahip olmak önemlidir.

Programın en az donanım ve yazılım ihtiyacı








İntel core duo islemci ve üstü
1 GB Ram
256 MB Ram ekran kartı (DirectX 9 destekli)
1024x768 çözünürlüğü destekleyen ekran
1 GB boş hard disk alanı
Mouse
Windows XP Türkçe

Yukarıdaki tüm donanımlar kendi işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.

Windows 7 / Windows8 / Windows 10 Türkçe sistem gereksinimleri çok yüksek bir işletim
sistemidir. Bundan dolayı programı Windows 7 / Windows8 / Windows 10 Türkçe ile birlikte
kullanmak istiyorsanız kullandığınız bilgisayarın RAM ve Ekran kartının standartların üstünde
olduğundan emin olun.
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