המומחים אונליין

The Experts online

*בחוברת זו ניתן לקבל הסבר מלא אודות השימושים בתוכנת ״המומחים אונליין״

מערכת רופאים מבית המומחים
אינטגרציה עם מערכת רופאים המומחים היא הסטנדרט החדשלכל מרפאה

מערכת The Experts Online
חברת המומחים שמחה להודיע על פיתוח מערכת לרופאים ופריצת דרך בניהול צילומי השיניים.

• גידול בהכנסות

-

גידול באחוז המטופלים השבים לאותה מרפאה השולחת.

• נוחות בזרימת
העבודה
• סדר וארגון

-

שליטה מוחלטת בדרישות המרפאה לכלל סוגי צילומי השיניים בכל רגע
נתון.
ארכיון ממוחשב -איתור מיידי של כל צילום לפי שם הפציינט /ת.ז

רופא יקר,
מערכת הרופאים החדשנית של המומחים מגיעה עם פתרון רב תחומי למרפאות השיניים.
מרפאות ומכונים לצילומי שיניים מאז ומתמיד היו חברים ושותפים בעבודתם ,מתוך רצון ואינטרס משותף
להעניק לפציינט מענה מקצועי ,ומהיר.

• מעקב

-

מעקב אחר התקדמות הטיפול בפציינט

חברת המומחים פועלת בישראל משנת  2010ושמה מבטה לעוד שנים טובות ומשגשגות בתחום עם דגש
על איכות ,מקצועיות ,קידמה טכנולוגית ,שירות ברמה גבוהה וכמובן יחס אישי לכל רופא.

• פשטות העבודה

-

• קידמה טכנולוגית

-

• שירות מהיר

-

• זמינות מידע

-

הפניה אלקטרונית מביאה עמה שיפורים וקלות תפעול ,ומגדילה את
הסיכויים לחזרת הפציינט למרפאה.
האפשרותך להתאים שתלים ולבצע מדידיות על הצילום במערכת
האונליין!
חיבור מקוון לסניף הרצוי לקבלת שירות מהיר ויעיל במטרה לחסוך לך זמן
יקר.
זמינות  -כל נתוני המטופלים זמינים לך בכל מקום ובכל נקודת זמן.

• מהירות עבודה

-

• חסכון זמן יקר

-

צילום המטופל נשלח מיד לרופא לצורך הכנת תוכנית טיפול טרם בואו
של המטופל.
שליחת מטופל לצילום לפני הגעתו למרפאה למטרת התקדמות הטיפול.

• ללא עלות

-

ללא דמי מנוי -סבסוד מלא לשיתוף פורה.

מערכת המומחים אונליין תשפר משמעותית את השירות למרפאות בעזרת החזרת המטופל לרופא
השולח.
זהו מצב של  , win-winואנו נעשה הכל למען השגת מטרה עליונה זאת.

הגדרות
חשבון

הפנייה
חדשה

הפניות
שנשלחו

צילומים
שהתקבלו

הגדרת חשבון

הפנייה חדשה

מהיום תוכל בלחיצת כפתור לעדכן את המכון בכל דרישותיך והעדפותיך ,לדוגמה :אופן קבלת התוצאות :מייל ,הדפסה
וכו׳ .העדפותיך באופן הדגמת ממצאים ובכל עת ,תוכל לשנות דרישתך במערכת.

בואו יחד נשמור על איכות הסביבה ,ונעשה את התקשורת ביננו יעילה וירוקה יותר.
הפניה אלקטרונית במערכת המומחים אונליין דומה להפניה הפיזית ומביאה איתה כמה שיפורים.
• לאחר שתמלא את ההפניה הדגיטלית ,תודפס אוטומטית כתובת המכון .בהפנייה שמקבל הפציינט לא מופויע סוג
הצילום המבוקש וזהו יתרון משמעותי.
• מערכת הרופאים של המומחים אונליין מבצעת חיבור מקוון למערכת הפנימית של המכון באופן ישיר.
לאחר שליחת ההפניה למערכת ,המכון יקבל את פרטי הצילום והמצולם.
מה שנותר לפציינט הוא להגיע למכון עם המפה בידו ולחזור לרופא שנשלח ממנו.
• בשימוש בהפניה אלקטרונית מקבל המטופל דוא״ל עם פרטי המכון ושעות הפעילות ומפת הגעה (עבור פציינטים
מחזיקי סמארטפון נחסכת ההדפסה).

חשוב לציין
כדי שנוכל להבטיח שהפציינט יחזור למרפאה ממנה נשלח ,אנא בחרו באופציה ״קבלת
הצילום למערכת המומחים אונליין״  ,ע״י בחירת האופציה קבלת הצילום למערכת
המומחים אונליין  -כל הצילומים יתקבלו אך ורק למערכת אונליין במהירות וביעילות.

דרישותך והעדפותיך ישמרו תמיד במערכת
שם המכון

פרטי המטופל
		
		

שם פרטי
שם המשפחה
קטגוריה 1
					
פנורמי
					
סטטוס
					
נשך 2 -
					
נשך 4 -
					
אוקלוזל
סטטוס מקביליות מיוחד (כולל נשך )4
			
צילומים פריאפיקלים
				
פרקי לסת
				
העתק צילום

תעודת זהות
		
טלפון

הפניות שנשלחו

צילומים שהתקבלו

כל ההפניות האלקטרוניות שביצעת יועברו אוטומטית לדף הפניות שנשלחו.
רופא לא צריך לבזבז יותר זמן יקר כדי לדעת האם הפציינט הגיע למכון הצילום או לא ,לאחר הופעת הפציינט במכון,
עובר רישום הפציינט לרשימת פציינט שביצעו את הצילום ובמידה ולא הגיע לצילום או למרפאה ,הרופא יוכל לשנות זאת
בעזרת שיחת מעקב (.)Follow UP
** רק בעזרת שליחת הפציינט עם ההפניה האלקטרונית יתאפשר מעקב אחר התקדמות הטיפול בפציינט.
• יותר נוח ומהיר למלא הפניה אלקטרונית שבעזרתה פרטי הפציינט והפנייה עם הנתונים שנשלחו נשמרים במערכת.
• הפציינט יתקבל במכון במהירות מירבית כאשר הצילום ודרחשותיו של הרופא נמצאים כבר במערכת ויאפשרו לצוות
המומחים לקלוט את הפציינט בקליק.

חיפוש לפי שפ פרטי:

חשוב לציין  -במקרים רבים נשלח הפציינט לצילום ועובר כשבוע או יותר עד שמגיע הפציינט לתור שנקבע לו במרפאה,
כך שהרופא רואה את הצילום רק כשהפציינט מגיע איתו ,במערכת המומחים אונליין יתקבל הצילום מייד בסיומו ,כך
יתאפשר לך הרופא להכין תכנית טיפול.

חיפוש לפי שפ פרטי

שם פרטי

חיפוש 

שם משפחה

שם משפחה תאריך שליחה

סוג הצילום

פרטים
פרטים נוספים
פרטים נוספים
פרטים נוספים
פרטים נוספים

שם פרטי

סוג
שם
משפחה צילום

שם משפחה:

הסניף תאריך הורד
השולח שליחה צילום

חיפוש 

צפה
בצילום שלח צילום לרופא אחר

כל הפציינטים שביצעו צילומים יופיעו בארכיון זה.
• לאחר צילום הפציינט ,הרופא יקבל לצד פרטי הפציינט גישה לצפייה בכל הצילומים במערכת האונליין המאפשרת
צפייה /מדידה /הדמיית שתלים ועוד
• ארכיון צילומים  -גישה לארכיון המטופלים והצילומים שבוצעו לכל מטופל.
כל המידע של המטופלים שלך נמצא בארכיון ,כל שעליכם לעשות הוא להיכנס למערכת ולצפות בצילום הרצוי.
• חשוב לציין! לפציינט נאמר כי הצילום נשלח ישירות למרפאה ובמידת הצורך יודפס הצילום עבור הפציינט.

המערכת מיועדת לכל רופאי השיניים המעוניינים לקבל את שירותנו ,וניתנת ללא עלות לצורך שיתוף
פעולה בין הצדדים.
ההרשמה למערכת תתאפשר ע״י הזמנת נציג מטעם המומחים למרפאה ,והסבר למערכת אנא שלח
ללא התחייבות וללא עלות אימייל ל info@TheExpertsDent.co.il -אנא ציין שם ,טלפון ,תאריך
ושעה המתאימה לך ,ונציגנו יחזור אליך בהקדם לתאם עמך פגישה.
המומחים ממשיכים לפעול על פיתוח ושיפור המערכת ללא צורך מצידכם לביצוע עידכונים.
לפרטים נוספים :נא לפנות לעדי בטלפון 052-3077676
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