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Hasta kimlik ekranı




















Sağlık.net e hasta bilgilerini gönderebilirsiniz.
Temel kimlik bilgileri
Ev ve iş adresleri
Telefon numaraları
E-mail adresi
Hastanın fotoğrafı
Aile grubu
40 adet tanımlanabilir seçmeli grup özelliği
Hasta hakkında kısa gizli notlar
Hastada kullanılacak dil, para birimi, dâhil olduğu fiyat listesi
Hastaya hitap bilgisi
Meslek ve referans bilgileri girebilme
Hastaya istenildiği kadar kontrol tarihi yazabilme
İstenilen hastaların adres etiket ekranına kayıt edebilme
İsim soyada ek olarak bu kişiye ait hatırlatıcı bir not yazabilme ve notun hasta seçimde
görülebilmesi
Hasta kimlik bilgilerini yazıcıdan çıkartılabilmesi
Hastaya daha önce verilmiş tüm randevular
Hasta fatura bilgileri
Hasta resim ve kayıt silme

Tedavi ve hasta cari ekranı ayrıntıları





















Yeni 3 boyutlu diş resimleri
Sürekli dişler
Süt dişleri
Sınırsız sayıda tedavi planı (proforma), diagnoz ekranı açabilme
Hastalara üç dilde proforma çıktısı imkânı
Diagnoz->tedavi planı->tedavi ekranına aktarım. (Tüm ekranlardan birbirine aktarım
yapılabilir)
Tüm tedavi ekranlarının yazıcı çıktıları
Mouse’ un sağ ve sol tuşları ile tekli ve çoklu işlem
Çoklu işlemlerde fiyat indirim ve diş numaralarını değiştirebilme
Dişlerin üzerine direkt not yazabilme
Hasta tedavilerine ilişkin 3 dilde yazıcı çıktıları
Hasta kamera görüntülerinin diş numaralarına eklenmesi
Diş rengi, skala, metal tanımları
Hastalara yapılan işlemler ve ödemelerini aynı ekranda görme
Aynı anda Dolar, Euro, TL ile çalışma
Hasta cari hesaplarında toplu veya tek tek yüzde indirim
Dişler bölümü ile bağımlı ya da bağımsız cari hesap takibi
Resmi fatura basımı
Proforma fatura basımı
Yukarıdaki özelliklerin bir bölümü veya tamamı sadece yetkileri olan kullanıcılar tarafından
kullanılabilir

Reçete







Hastalara yazılan ilaç kayıtları tutulabilir
Yazılan ilaçlar reçete olarak yazılabilir
Aynı tarihlerde birden çok reçete kaydedilebilir
Logo tanımlanması ve yazıcı çıktıları
Belirli sayıda kayıtlı ilaç listesi
İlaç tanımları

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.

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 özelliği
Küçültme, büyütme, ters çevirme, rengini açma, koyulaştırma gibi 35’ e yakın özellik
Ayak pedalı kullanımı
Disk’ den veya CD’ den hasta kartına toplu resim çekme
Çekilen bir resmi düzeltip hasta resmi yapabilme
Hasta resimlerinin düzenlemesi kesme, yapıştırma, büyültme, küçültme, ters çevirme,
döndürme
Hastaların ağızlarından alınan görüntülere diş numaraları ilave etme
Aynı anda istenilen sayıda resim küçültülerek tek ekranda gösterim
Diğer grafik programlarına tek tuş ile bilgi aktarımı
Birçok resim formatından programa resim alabilme
Görüntüleri 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 soyada göre, soyad ada göre, kayıt sırasına göre, arama
yaparak )
Randevu ekranında kayıtlı hastalardan birini seçerek (hastaya git)
İşlem yapılmış son on hasta isimlerinin (son seçilmiş hastalar) menüye eklenmesi. Buradan
hasta kayıtlarına ulaşılabilmesi
Hasta arama sihirbazı ile hasta kimlik bilgileri sorgulaması yaparak
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.

Randevu











Tüm hekimlerin randevuları günlük ayrı ayrı gösterilebilir
Tanımlanabilir randevu ekranları
Randevulara özel işaret ilave edebilme ( sembol ekleme )
Aynı zaman aralığına birden çok randevu verebilme
Randevu ekranından hasta kayıtlarına ulaşabilme
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

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

Günlük aktiviteler







Doğum günü olan hastalar
Kontrole gelmesi gereken hastalar
Laboratuvar ödemeleri
Çek ödemesi olan hastalar
Senet ödemesi vb.
Elden getirecek hastalar

Muayenehane Cari





Muayenehane gelir- giderleri (hasta işlemleri hariç)
Aynı anda $, €, TL bazında işlemler
Firma tanımları ve firma bazında cari takip
Zaman kriterlerine göre raporlar, grafikler

Laboratuvar





Laboratuvar cari takibi
Laboratuvar tanımları
Tarih kriterlerine göre Laboratuvar raporları ve grafikler
TL , $ , € ile aynı anda çalışabilme

Tanımlar










Kullanıcı tanımları (kullanıcı tanımı, şifre)
Hiyerarşi sistemi sayesinde kullanıcıların haklarını kısıtlama veya açma. Yaklaşık tüm genel
özellikler kullanıcı haklarına bağlı (36 hak kriteri)
Fiyat listesi tanımları
Muayenehane genel tanımları ( Adres tanımı)
Kimlik ekranı tanımları
Hasta cari hesap tanımları
Randevu ekranı tanımları
Döviz tanımları
Anamnez tanımları

E-mail, Cep telefonuna mesaj, etiket basma


Doğum günlerinin hatırlanmasında, kontrol tarihlerinin uyarılmasında, randevu gün ve
saatlerinin hatırlatılmasında, gönderilecek standart yazılarda hastaların cep telefonlarına mesaj
çekebilir, e-mail gönderebilir, etiket basabilirsiniz.

Kontrole gelmesi gereken hastalar


Kontrol tarihi yazılan hastaların listesi görülebilir. Bu kişilerin isim soyad ve telefon bilgileri ile
birlikte yazıcı çıktıları alınabilir.

Raporlar








Borçlu listesi
Hastaların ödemeleri
Doktor başına yapılan işlemler
Doktorlar adına yapılan ödemeler
Günlük harcamalar tahsilâtlar
Aile gruplarına göre cari takibi

Listeler





Toplam hasta sayısı
Hasta kimlik bilgileri
Hasta listesi
Belli zaman kriterleri arasında ilk defa kayıt olmuş hasta adedi

Grafikler









Ciro içerisinde tahsil edilebilen ve edilemeyen ödemelerin oranı
Yapılan indirimlerin hekimlere dağılımı
Toplam ciro - indirim oranları
Randevuların hekimlere dağılımı ( hasta başında harcanan zaman )
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 bulunabilir.

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.

