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تان،بیمارسازاعمدرمانیمراکزبیمارانپذیرشفرایندهایپیچیدگیبهتوجهبا
بیمار،همسمحاسبهنیزوپزشکیبرداریتصویرمراکزازمایشگاه،داروخانه،درمانگاه،

تسهیلبرایدرمانیحوزهدرITبکارگیریهمچنین...ودرمانیمرکزپزشک،بیمه،
اطالعاتمدیریتیکپارچهسامانهروز،نیازهایبهکاملپاسخگوییوفرآیندها

مفیدیاربسامکانونمودهطراحیدنیاروزفناوریبروزترینبارا،رایطببیمارستانی
.استگردیدهاشارههاآنازبرخیبهذیلدرکهجامعو



ا بیماران اتصال به سیستم ارسال پیامک برای ارتباط ب
...و ارسال گزارش صندوق به مدیر و

خروجی های سامانه تحت فرمت های متنوع شامل 
excel ،csv میباشد... و.

ن مراجعه  امکان تشکیلی پرونده برای بیمار پس از اولی
و امکان ایجاد پرونده الکترونیک

امکان ارسال پیام خوش آمد و همچنین پیامک حاوی
پیگیری پس از درمان و فالو اپ بیمار

امکان رزرو و نوبت دهی و اتصال پیامک یادآوری



کزمرسیاستبهتوجهباکهافزارنرمیکپارپگی
یایکپارچهصورتبهمختلفهایبخشدرمانی

میگرددتعریفجداگانه

وری، پشتیبانی از امکانات سخت افزاری نظیر قلم ن
posبارکد خوان، و اتصال به دستگاه 

که(تکمیلیبیمهحتی)بیمهفرآیندکاملپوشش
یازنبیجانبیافزارنرمبکارگیریازرادرمانیمرکز

.میگداند

ه و رابط کاربری ساده و فرم های استاندارد داخل سامان
یادگیری آسان

گزارش گیری ساده، جامع و متنوع از سامانه و طراحی
فرم ها با فرمت های دلخواه مراکز درمانی



تعریف دسته های آزمایش برای پذیرش سریع موارد پرتکرار

برای تعریف لیست کار بر اساس معیار های مختلف و آزمایشات داخل آن
سهولت جوابدهی

ه گزارش سازی نموداری کامال پویا بر اساس سوابق مراجعات بیمار ب
تفکیک هر آزمایش

امکان جامع نوشتن فرمول برای آزمایشات با رابط کاربری آسان

دولتی به صورت دستیKخصوصی و Kتعریف تعرفه آزمایشات با 

جوابدهی از طریق پیامک

باردار، مذکر، )تعریف محدوده های نرمال و اختصاص به افراد خاص 
...(مونث و 

گر جوابدهی آزمایشات پاتولوژی به صورت فایل متنی توسط ویرایش
اختصاصی نرم افزار
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ش تعریف نامحدود انبار برای بخ
های مختلف بابت مدیریت مواد

مصرفی

تعریف حد سفارش و حد انقضا
برای هر کاال

امکان تعریف دسته بندی های
فرعی برای هرکاال



جوابدهی نرم افزار در محیط 
از ویرایشگر نرم افزار و عدم نی
به استفاده از ویرایشگر  

خارجی

و تعریف آیتم های تشخیصی
متن آماده بابت هر آیتم برای
جوابدهی به پزشک مربوطه

طراحی باز سربرگ آرم و فونت
ها در جوابدهی



تعریف خدمات دندانپزشکی و اتصال 
خدمت به شماره دندان

امکان مشاهده سوابق مراجعات و روال 
درمان بیمار داخل فرم پذیرش

امکان تعریف انبار و اتصال آن به مواد 
مصرفی بابت هر پذیرش  

ای تعریف البراتوار و تعرفه های قیمت بر
خدمات دندانپزشکی توسط کاربر

وارد کردن خدمت مورد نیاز به البراتوار و
همچنین تاریخ ارسال، تاریخ یادآوری،  
تاریخ تحویل و کارگذاری روی فک  

بیماریگیری بیمار



کیک به تفبیمهامکان تعیین سقف 
خدمت بیمه های مختلف

ورت امکان تعیین دستمزد پزشکان به ص
یک  روزانه جلسه ای به هر پزشک به تفک

خدمات مختلف

امکان مشاهده و محساسبه کارانه 
یر پزشکان برای خدمات پاراکلینیک ز

سقف بیمه و باالی سقف بیمه



راه های ارتباطی
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