D oc t o r
E x p e rt
S y st e m

Doctor Expert System Cloud Computing

C l ou d C o m pu t i n g

D oc t o r
E x p e rt
S y st e m
C l ou d C o m pu t i n g

Σύστημα παρακολούθησης ασθενών
και οργάνωσης ιατρείου,
Σε cloud πλατφόρμα.

Επαναστατικά σχεδιασμένο.
Αναπτυγμένο στο cloud, προσβάσιμο από οπουδήποτε και οποιαδήποτε συσκευή.
Φιλικό.
Επιλογές μέσα από τυποποιημέ-

Σύστημα παρακολούθησης
ασθενών και οργάνωσης
ιατρείου.

νες προκατασκευασμένες λίστες
δεδομένων, για εύκολη και γρήγορη εισαγωγή στοιχείων.
Έξυπνο.
Το σύστημα μαθαίνει τον τρόπο
δουλειά σας και όχι το αντίθετο.
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Διαχείριση ασθενών
και οργάνωση
ιατρείου στο cloud.
Επαναστατικά σχεδιασμένο και
αναπτυγμένο με τις τελευταίες τεχνικές προγραμματισμού.

Doctor-ExpertSystem.gr

Το σύστημα διαχείρισης ασθενών
και οργάνωσης
ιατρείου, Doctor
Expert System,
έχει αναπτυχθεί

σε cloud πλατφόρμα.

Το Cloud Computing εξασφαλίζει
ότι τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα ασφαλώς, από παντού, το σπίτι, το γραφείο, το εξοχικό σας, χρησιμοποιώντας το tablet ή το smartphone σας, με την χρήση του αγαπημένου σας browser.
Τα πολύτιμα δεδομένα, σας ακολουθούν παντού, χωρίς να βρίσκονται αποθηκευμένα στο προσωπικό Computer του ιατρείου σας,
προστατευμένα από οποιαδήποτε
κακόβουλη απειλή.

Doctor Expert System.
http://doctor-expert-system.gr
Έχοντας μπροστά σας τον ασθενή, έχετε πολλά
πράγματα να σκεφτείτε. Αφήστε σε μας, την οργάνωση, τον τρόπο καταχώρησης, την αρχειοθέτηση,
και την ανεύρεση των πληροφοριών, που θα ακολουθούν για πάντα τον ασθενή.

Διαχείριση ασθενών.
Γενικά στοιχεία ασθενών, διευθύνσεις, σημειώσεις,
οικογενειακό και ατομικό αναμνηστικό.

Cloud Computing, Τηλειατρείο, τηλε-γραμματεία
και τηλε-υποστήριξη, είναι οι νέες έννοιες που
εισάγουμε στο ιατρείο
σας.
Ζητήστε πληροφορίες:
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D oc t o r - E x p e rt -S y s t e m . g r

Επισκέψεις.
DES, Κλινική συνδρομή εισόδου, κλινική εξέταση,
παρακλινικός έλεγχος, εξετάσεις, διάγνωση, θεραπεία, σημειώσεις επίσκεψης, εικόνες και συνημμένα αρχεία.

Οργάνωση ιατρείου.
Ημερολόγιο εργασιών και ραντεβού, calendar,
προγραμματισμός επισκέψεων.

Εικόνες, κείμενα και συνημμένα έγγραφα οποιασδήποτε
μορφής, ενσωματώνονται στην καρτέλα του ασθενούς.
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