نسخه تخصصی کلینیک زیبایی

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

درباره نرم افــزار
با توجه به باال رفتن سرعت و دقت در رسیدگی به امور مطب و بیماران ،شکلگیری تخصصهای
مختلف در حوزه درمان و ضرورت استفاده از جدیدترین و بهروزترین امکانات برای پاسخگویی به
نیازهای بیماران ،نرمافزاری طراحی کردهایم تا بتواند مراحل درمان را سیستمی ،سریع و آسان کند.
از ویژگیهای اصلی این نرمافزار میتوان به حذف پروندههای کاغذی ،نظم بخشیدن به اطالعات
بیماران ،ارائه بستری امن برای ثبت اطالعات بیماران ،ضميمه نمودن آسان عکسها و آزمایشات
در پرونده بیمار ،نوبتدهی آسان و سریع ،تعریف و ثبت خدمات در تخصصهای مختلف،
استفاده از قلم نوری توسط پزشک برای نوشتن نسخه و ویرایش عکسهای پزشکی اشاره کرد.
در ادامه دقیقتر به مشخصات نرم افزار مطب اشاره میکنیم.

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

امکانات نرم افزار
دقت و سرعت در
ویزیت بیماران

کاربرپسند
بودن برنامه
امکان تعریف کاربر منشی و پزشک در نسخه شبکه

تعییــن ســطح دسترســی بــرای کاربــران در قســمتهای

مختلــف برنامــه

امــکان برقــراری گفتگــوی نوشــتاری بیــن منشــی و پزشــک

بــه همــراه ارســال فایــل بــدون نیــاز بــه اینترنــت در مطــب

امــکان اســتفاده از دســتگاه ارســال پیامــک (در صــورت

داشــتن دســتگاه و نــرم افــزار ارســال پیامــک)
امکان تعریف چند پزشک

سیستم نوبتدهی همزمان برای چند پزشک

امــکان ثبــت نــوع تشــخیص بــه وســیله مــاوس و بــا چنــد

کلیــک از متنهــای پیشفــرض

امکان ثبت نوع درمان و تجویز نسخههای درمانی
امکان استفاده از قلم نوری برای نسخهنویسی

امــکان ثبــت اقــام دارویــی و مصرفــی در برنامــه و در

هنــگام صــدور قبــض

دارای رسم نمودار رشد برای کودکان

اضافــه شــدن خدمــات بــه برنامــه متناســب بــا تخصــص

پزشــکان (دندانپزشــکی ،پوســت و مــو ،قلــب و عــروق ،مغــز
و اعصــاب و غیــره)

ثبت اطالعات
و پذیرش بیماران
امکان ثبت و تغییر مشخصات بیماران

امکان ایجاد جدول نوبتدهی برای ویزیت بیماران

امکان اسکن مدارک پرونده بیماران

امکان ضمیمه نمودن فیلمهای رادیولوژی در پرونده بیماران

امکان ثبت و نمایش سوابق بیمار

امکان چاپ و خروجی اکسل در قسمت سوابق ثبت شده

امکان استفاده از دستگاه فیش پرینتر

امـکان اتصـال دسـتگاه پـوز ،کالـرآیدی ،پیامـک ،پرینتـر

حرارتـی ،قلـم نـوری ،چاپگرهـای معمولـی ،بارکدخـوان بـه
سیسـتم

امـکان گزارشگیـری از گـردش صنـدوق و بانـک بـه صورت

روزانـه ،ماهانـه یـا در بـازه زمانـی دلخواه

امکان افزودن فایلهای صوتی ،تصویری و بانک اطالعاتی

امـکان ثبـت انـواع خدمـات و تعرفـه خدمـات پزشـکی بـا

امکان تسویه قبض پس از صدور آن

امکان صدور قبض در هنگام نوبتدهی یا پس از ویزیت

مختلف در پرونده بیمار

قابلیت مدیریت مالی و حسابداری
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درصـد بیمـه و فرانشـیز یـا آزاد

info@sinapardazesh.ir

021-88806888

www.sinapardazesh.ir
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