CZAS NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

W TWOJEJ PRAKTYCE

POZNAJMY

Orthosoft to profesjonalna firma informatyczna dedykowana
rozwiązaniom IT w branży ortodontycznej. Dzięki doświadczeniu naszego
zespołu, jesteśmy w stanie podjąć się kompleksowej obsługi IT każdego
gabinetu. Od podstawowej obsługi informatycznej po wdrażanie zaawansowanych
systemów ortodontycznych odpowiadających realiom postępującej informatyzacji usług
medycznych w Polsce. Komfort Twojego pacjenta jest również naszym priorytetem. Dzięki
naszym usługom będziesz mógł zapomnieć o problemach informatycznych
i skoncentrować się wyłącznie na leczeniu pacjentów.

MISJA FIRMY

TWORZENIE ZAAWANSOWYCH NARZĘDZI
INFORMATYCZNYCH DLA SPECJALISTÓW
Wiemy, jak ważna jest Twoja praca i jak wielu ludzi obdarza Cię zaufaniem na co dzień.
Pacjenci polegają na TOBIE, a Ty możesz polegać na NAS.
Od ponad 10 lat zajmujemy się kreowaniem i produkcją najwyższej jakości oprogramowania dla profesjonalistów.
Chcemy, aby nasze rozwiązania dostarczały najwyższą wartość specjalistom – tak, aby mogli skupiać się na kształtowaniu
przyszłości leczenia ortodontycznego w Polsce.

ATOL jest kompleksowym oprogramowaniem do zarządzania praktyką
stomatologiczną, dzięki któremu będziesz mieć pełną kontrolę nad swoim
gabinetem i pacjentami. Aplikacja została stworzona w ścisłej współpracy
ze specjalistami prowadzącymi własne praktyki, a dzięki ciągłemu
monitorowaniu zmian w polskim ustawodawstwie dotyczącym zasad
prowadzenia dokumentacji medycznej, jest ona najbardziej kompletnym
i nowoczesnym rozwiązaniem dostępnym obecnie na polskim rynku.

ORGANIZACJA
DOKUMENTACJA
DIAGNOSTYKA
ZARZĄDZANIE
www.ORTHOSOFT.pl

ORGANIZACJA
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KONTROLA RUCHU
PACJENTÓW
Nowoczesny plan pracy, który w czasie rzeczywistym pozwala
kontrolować ruch pacjentów w gabinecie, pokazując pacjentów
zapisanych na dany dzień, oczekujących w poczekalni, będących
już na fotelu, czy gotowych do rozliczenia płatności.

GRAFIK
Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu kalendarzowi
umawianie wizyt Twoich pacjentów nigdy nie było tak
proste. Kolorowe etykiety pozwolą Ci szybko ocenić
rodzaje i czas zaplanowanych wizyt.

ATOL FOTO
Analiza zdjęć pacjentów wykonanych w trakcie dowolnego etapu
leczenia nigdy nie była tak prosta. Moduł Atol FOTO pozwala
na szybki dostęp do zdjęć, bezpośrednio na karcie pacjenta.
Dodatkowo możesz konfigurować kompozycję w układach 6, 8, 10
lub 13 zdjęć oraz dodawać nieskończenie wiele etapów do porównania.

MODELE 3D
Nadchodzi koniec problemów z szafami pełnymi modeli
gipsowych. Dzięki modułowi 3D skan modelu pacjenta będziesz
mógł przeglądać i analizować na ekranie komputera. Powiększenie,
pomniejszenie, obrót... wszystko jednym kliknięciem.

DOKUMENTACJA
MEDYCZNA

Wszystko w jednym, bezpiecznym miejscu. Od danych osobowych, wywiadów
medycznych i planów leczenia po diagramy i dane finansowe. Wszystko zgodnie
z aktualnymi ustawami i rozporządzeniami Ministra Zdrowia.
Aplikacja jest już dostosowana do wymogów prawnych dotyczących
EDM - Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
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DIAGNOSTYKA
CEFALOMETRIA
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Nowy moduł pozwala tworzyć analizy cefalometryczne na zdjęciach rentgenowskich
bocznych pacjentów. Posiada on intuicyjny interfejs z podpowiedziami punktów
anatomicznych oraz wiele rodzajów analiz do wyboru. Wynikiem jest szczegółowe
zestawienie oraz wykres prezentujący odchylenia z możliwością wydruku.

FINANSE
PACJENTÓW ORAZ GABINETU

Automatyczne raporty prezentujące finanse Twojej praktyki, monitoring pacjentów zalegających
z płatnościami czy wydatków bieżących - wszystko to zaprezentowane w przejrzysty i intuicyjny sposób.
Dodatkowo możesz prowadzić rejestr płatności, wyciągów bankowych oraz zintegrować system
z drukarką fiskalną.

ZARZĄDZANIE
UMOWY
Z PACJENTAMI
Możliwość szybkiego tworzenia umów na leczenie ortodontyczne
za pomocą intuicyjnego kreatora, który krok po kroku stworzy kompletny
dokument. Znajdziesz tu również kalkulator ratalny, systemy promocyjne
i wiele, wiele więcej.

KOMUNIKACJA
Wszystkie najważniejsze dane ułatwiające bezpośrednią
komunikację z pacjentem masz teraz w zasięgu ręki. Co więcej,
dodatkowy moduł SMS pozwala na wysyłanie pacjentom
przypomnień o wizycie.
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STERYLIZACJA
Najnowszy moduł sterylizacja pozwala na skuteczne opisywanie oraz
identyfikację pakietów medycznych za pomocą indywidualnych
kodów. Przypisanie pakietu do konkretnej wizyty pacjenta odbywa
się za pomocą prostego w obsłudze skanera kodów kreskowych.

Aplikacja ATOL przygotowana jest zarówno do gabinetów jednostanowiskowych,
jak i tych z większą ilością foteli. To od Ciebie zależy, jaki pakiet będzie najlepszy dla Twojej praktyki.
Dodatkowo, masz możliwość wyboru tych elementów aplikacji, które są dla Ciebie najistotniejsze!

DOSTĘPNE MODUŁY
Basic
Umowy
Modele 3D
Finanse
Cefalometria
Komunikacja z pacjentami
Moduł analizy
Sterylizacja

organizacja pracy kliniki, edytor ustawień, ruch pacjentów, dokumentacja medyczna, Atol Foto
umowy na leczenie, obliczanie kosztów usług
przegląd i analiza modeli 3D
drukarka fiskalna, rejestracja płatności, wyciągi bankowe, raporty
analizy cefalometryczne na zdjęciach rentgenowskich bocznych pacjentów

przypomnienia o wizytach za pomocą SMS
moduł do analizy zarządzania gabinetem
moduł do opisywania i identyfikacji pakietów medycznych

Potrzebujesz innej konfiguracji programu? Nie wiesz, który moduł będzie dla Ciebie najlepszy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów - tel.: +48 22 300 26 88 | biuro@orthosoft.pl
Oprogramowanie ATOL zostało stworzone przez firmę:

Orthosoft Sp. z o.o. ul. Pasymska 7a lok. 7, 01-993 Warszawa
www.orthosoft.pl | biuro@orthosoft.pl | tel.: +48 22 300 26 88

