Hasta Takip Programı
SaglıkPro Hasta, Muayene, Randevu, Tetkik, Girişim, Göz, Persone,Ödeme, Uyarı, Sms ve Raporlar Modüllerinden oluşur.

Hasta Modülü

Hastalarınızın tüm bilgilerini (iletişim ve sağlık) girebilirsiniz.
Her hasta kartı için cari hesaplarını takıp edebilirsiniz.
Sınırsız hasta kaydı girme imkanı.
Hasta Kartında o hasta ile ilgili tüm muayene ve randevularını görme imkanı.

Hasta ile ilgili 4 adet resim ekleme olanağı.
Hastanın resmini ekleme olanağı.
Resimleri web kamerasından otomatik alabilirsiniz.
Hasta için hatırlatma tarihi ve notu yazma imkanı.
Hasta kaytı için sınırsız acıklama ve not yazabilme.
Hastaları her girdiğiniz alanla ,hatta içindeki bir kelime yada harfle bulma olanağı.
Hasta Kartı Çıktısı Alabilirsiniz.
Randevu Modülü

Hastalara randevu girebilme.Randevuları kolayca listeleme.
Günü gelmiş randevularınızı uyarır.
Randevu ekranından muayene ekranın veri aktarımı.
Aynı gün ve saate randevu girerken uyarır.
Günlük,haftalık ve aylık randevu listesi basabilirsiniz.
Randevu listesindeki hastalarınıza SMS ile hatırlatmada bulunabilirsiniz.
Birden fazla doktorla çalışılabilir.
5 Günlük programınızı size gün gün gösterir.
Randevu ekranından yeni hasta girişini basıt olarak yapabilirsiniz.

Muayene Modülü

Hasta muayenesi ile ilgili tüm detayları yazabilirsiniz. Tanı,tedavi,ilaçlar,bulgular gibi.
Muayene ile ilgili 4 adet resmi her bir muayene için kayıtla ilişkilendire bilirsiniz.
Resimleri isterseniz web kamerası ile cekim otomatik ilişkilendirebilirsiniz.
O muayene ile ilgili video cekimini yine program içerisinden yapıp muyane ile ilişkilendirebilirsiniz.
Muayene olan hasta için bir sonrakı muayane tarihini yazabilir ve o tarihte sizi uyarır.
Muayene sonucunu 12.000 e yakın tanı arşivinden secerek işleye bilirsiniz.
Birden fazla doktorla çalışılabilir.
Parametrik olarak isterseniz her doktor muayene modülünü actığında kendi yanlızca kendi muayenelerini görmesini sağlayabilirsiniz.
Muayene Kartı Çıktısı alabilirsiniz.
Laboratuvar Modülü
Her bir muayene için sınırsız sayıda laboratuvar kaydı girebilirsiniz.
1000 den fazla tetkik hazır olarak gruplandırılmış şekilde hazırdır. Sizde eklemeler yapabilirsiniz.
Laboratuvar formu basabilirsiniz.
Kendiniz istediğiniz kadar tetkik kaydı girebilirsiniz.
Tetkiklerin sonuclarını girebilirsiniz.
Laboratuvar kaydı girerken tetkikleri kod,ad,tür,aralik,aciklama gibi alanlarla arayabilir, birden fazla secerek tek tuşla ekrana aktarabilirsiniz.

Cari Modül
Hastanın muayene ücretini yazdığınızda otomatik cari hesabına işler.

Nakıt ödemiş ise hesabını kapatır. Ödememiş ise hesabı borc bakiyesi verir.
Aylık yada haftalık ne kadar tutarda işlem yaptığınızı görebilirsiniz.
Cari hesaba çek,senet,havale ve nakit ödeme gibi işlem türü ve vade tarihi girebilirsiniz.
Cari ekstre verebilirsiniz.
Girilen tüm kriterlere göre Rapor alabilirsiniz.
Genel Özellikler
Kullanıcı yetkilendirme özelliği ile modül ve kullanıcı bazlı yetkilendirme.
Tüm modüllerin detaylı raporlama özelliği. Kolay yedekleme ve kurulum.
Windows arayüzü ve birbirine benzeyen modülleri ile kolay anlaşılır ve kullanılır.
Detaylı arama özellikleri ile her girdiğiniz alandan arama özelliği.
Rontgen ve diğer görüntülü dokümanları hasta yada muayene ile ilişkilendirebilirsiniz.
Tüm modüllerden Excel ortamına veri aktarım özelliği.
Uyarı sistemi ile size randevu ve muayene günlerinizi hatırlatır.
Her kayda sınırsız acıklama-not yazabilirsiniz.
Her modüldeki hızlı menülerle o ekrandan çıkmadan başka bir modüle geçip işlem yapabilme özelliği vardır.
Ağ ortamında çoklu kullanıcı ile çalışabilme.
Sağlıkpro programı Delphi ile geliştirildiğinden tüm Windows ortamlarında kullanabilirsiniz.
Veritabanı olarak Firebird SQL kullanılmıştır. Daha hızlı ve güvenli.
İstediğiniz kadar şirkette çalışabilir.Tek programdan birden fazla iş yerinin hesabını ayrı ayrı takip edebilirsiniz.
Hastalarınıza Toplu SMS Gönderme Özelliği ile kolay ve ucuz sms gönderebilirsiniz.
Sahibi olduğunuz modüllerin üst versiyon veya güncellemelerinden 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanma imkanına sahipsiniz.
Programıza her gecen gün yeni özellikler ve modeller eklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geciniz.

