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Aquarium®

Przypadki Aquarium®

- prezentacja filmów

Terminarz Ekran główny 

Obraz zęba 

Super  Ankieta 
(Super 
Questionnaire)

Aplikacja Dolphin Mobile zapewnia dostęp do systemu Dolphin za pomocą Internetu. Obojętnie czy korzystasz z Dolphin Imaging, Dolphin 
Management czy z obu aplikacji równocześnie, teraz możesz cieszyć się bezpiecznym dostępem do wszystkich zdjęć pacjenta, możesz zobaczyć 
zmiany w karcie leczenia pacjenta, informacje od lekarza kierującego, podejrzeć saldo finansowe, a także swój osobisty dzienny, tygodniowy lub 
miesięczny terminarz. 

Łatwo powiększaj i obracaj zdjęcia w celu przeprowadzenia dokładnej diagnozy. Dolphin Mobile wspiera Aquarium oraz nowopowstałą, multi 
platformową Super Ankietę (Super Questionnaire). Aplikacja działa zarówno w przypadku łączenia się z internetem przez Wi-Fi, jak i przez sieć 
komórkową. Zapewnia bezpieczny dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dla bezpieczeństwa wszystkie dane są szyfrowane. Aplikacja 
działa na wszystkich rodzajach iPhone®, iPad®, iPod touch® oraz na większości urządzeń obsługujących system Android™.
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Zdjęcia pacjenta 

O programie Terminarz wizyt

Informacje o pacjencie 

Podgląd ostatniego 
miesiąca 

Procedury
na dzisiaj 

Bezpieczny 
login Karta leczenia 

Aple iOS version

Cechy produktu Dolphin Mobile

Dolphin Mobile wykorzystuje specjalny mechanizm Kodu Dostępu, który 
zapewnia szybki dostęp do Twojej bazy Dolphin przy użyciu imienia oraz 
dodatkowego hasła. Aplikacja posiada historię przeglądania, dzięki której 
możesz łatwo przejść do ostatnio używanych danych.
Szczegóły programu:
Przeglądanie zdjęć pacjentów:
• Oglądaj/przeglądaj/zmieniaj rozmiar zdjęć pacjentów uporządkowanych 

według dat ich wykonania 
• Powiększaj, pomniejszaj lub obracaj zdjęcia w celu przeprowadzenia 

dokładnej diagnozy 
• Przeskakuj pomiędzy zdjęciami i datami wizyt 

Łatwy dostęp do danych pacjenta, wliczając w to:
• Dane demograficzne wraz ze zdjęciem twarzy uśmiechniętego pacjenta 
• Status pacjenta oraz informacje wymagające przypomnienia 
• Historia wizyt 
• Numery telefonów/adresy e-mail 
• Karta leczenia wraz z obrazem zęba 
• Pracownicy służby zdrowia oraz skierowania 
• Zarchiwizowana dokumentacja pacjenta 

Informacje nt. Rachunków, wliczając w to:
• Dane demograficzne 
• Numery telefonów oraz adresy e-mail 
• Związki 
• Podsumowanie stanu konta 

Informacje od lekarza prowadzącego, wliczając w to:
• Statystyki Finansowe wraz z Ogółem Należności pacjenta za ostatnie  

12 miesięcy lub za cały okres leczenia 
• Pacjenci przyjęci ze skierowania/Pacjenci skierowani

Terminarz: 
• Oglądaj/Przeglądaj poszczególne dni terminarza (oznaczone kolorami 

oraz różnymi szablonami) 
• Przeglądaj szczegółowe informacje na temat wizyt w konkretnym dniu 
• Przeglądaj podsumowanie wizyt według typu wizyty lub daty 
Aquarium:
• Pełny dostęp w czasie rzeczywistym do stale rosnącej Biblioteki 

Zawartości 
• Doskonała rozdzielczość plików wideo oraz innych wyświetlanych 

materiałów 
Super Ankieta (Super Questionnaire) tylko na iPad:
• Uzyskaj dostęp do każdej Super Ankiety oraz wypełnij ją 
• Wypełniaj oraz podpisuj Super Ankiety 
• Wszystkie informacje są dla bezpieczeństwa  

szyfrowane 
• Informacje są zapisywane w Twoim systemie  

Dolphin 
Notatki na temat Care Call:
• Łatwy oraz szybki dostęp do listy otwartych  

oraz zamkniętych spraw Care Call w dowolnym 
okresie 

• Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do informacji 
o pacjencie oraz pozwala do niego zadzwonić 

• Możesz oznaczać rozmowy jako zamknięte  
oraz uaktualniać zapisy Care Call 

• Filtruj według daty, rozmów otwartych, zamkniętych 
lub wszystkich naraz

Wymagania:
• Wymagania oprogramowania Dolphin różnią się w zależności  

od programów oraz danych, do których dostęp jest pożądany. Więcej 
informacji - odwiedź www.dolphinimaging.com/dolphinmobile 

• Każde urządzenie mobilne musi zostać autoryzowane oraz aktywowane 
z poziomu Twojego głównego systemu Dolphin 

• Aktywacja oprogramowania Dolphin jest wymagana.

Lista wizyt 

Karta leczenia 

Android version


