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Περιγραφή

iDentist: Λογισμικό διαχείρισης ασθενών και οδοντιατρείου για χρήση από PC, LAPTOP, iPad & 
iPhone.

Το iDentist μαζί με το iPad της Apple σας επιτρέπει να έχετε όλα τα στοιχεία των ασθενών σας 
μαζί όπου και αν βρίσκεστε.
Με πολύ απλές κινήσεις και σε ελάχιστο χρόνο μπορείτε να καταγράψετε όλα τα στοιχεία της  
επίσκεψης με τον ασθενή σας, αναλυτικά για κάθε δόντι.
Με το iDentist μπορείτε είτε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία είτε να τα καταγράψετε 
χειρόγραφα πάνω στο iPad και να διατηρήσετε το χειρόγραφό σας στην καρτέλα του ασθενή.

Το iDentist διαχειρίζεται:
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑ ΔΟΝΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (MEDICAL IMAGES)
-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να γίνει απο υπολογιστές που ‘τρέχουν’
1. Windows ή Mac    
2. iPad, iPhone          
3. Όλες οι άλλες πλατφόρμες για σύνδεση μέσω internet Browser.

•Γράψτε ΄χειρόγραφα΄ πάνω στο 
iPad

•΄Πάρτε’ το Ιατρείο σας μαζί 
σας

•Άμεση πρόσβαση σε όλο το 
ιστορικό του ασθενή

•Διατήρηση Ιατρικών 
Απεικονίσεων

•Συνταγογράφηση απο παντού

•Υπενθυμίσεις ανά ασθενή



Επιλογές

Περιεχόμενο P1 P2 P3 P4

1 Συσκευή iPad 2 16 GB*, Wifi, 3G

✓  ✓  ✓  ✓  

2 Χρήση μέσω iPad & iPhone

✓  ✓  ✓  ✓  

3 Χρήση μέσω Laptop ή Desktop (Windows ή 
Mac) ✓  ✓  ✓  

4 Stylus Pen

✓  ✓  ✓  ✓  

5 Λογισμικό iDentist

✓  ✓  ✓  ✓  

6 Εγκατάσταση & Εκπαίδευση

✓  ✓  ✓  ✓  

7 Internet Site

✓  ✓  

8 ISO 9001:2008
Πιστοποίηση του ιατρείου σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO9001:2008 ✓  

ΑΞΙΑ**
(δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ**
(δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

1.270 1.620 2.370 4.570

Επιλογή 2 

Πατήστε

Επιλογή 3 

Πατήστε

Επιλογή 1

Πατήστε* Συσκευή iPad 2 32 GB, Wifi, 3G = + 100 Ευρώ
* Συσκευή iPad 2 64 GB, Wifi, 3G = + 200 Ευρώ

**Αν διαθέτετε  iPad τότε απο τις τιμές αφαιρούνται 519 Ευρώ

Επιλογή 4

Πατήστε
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Λεπτομέρειες

Περιεχόμενο Περιγραφή

1 Συσκευή iPad 2 16 GB, Wifi, 3G Η συσκευή παραδίδεται έτοιμη προς χρήση με όλες τις 
απαραίτητες εφαρμογές και ρυθμίσεις.

2 Χρήση μέσω iPad & iPhone Το iDentist θα χρησιμοποιείται απο τo iPad ή/και το iPhone σας. 
Σε κάθε συσκευή θα εγκατασταθεί σχετική άδεια

3 Χρήση μέσω Laptop ή Desktop 
(Windows ή Mac)

Το iDentist θα χρησιμοποιείται απο υπολογιστή (laptop ή Desktop) 
που διαθέτετε. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο θα 
μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη χρήση του iDentist απο όλες της 
συσκευές,

4 Stylus Pen To stylus Pen διευκολύνει την καταχώρηση των στοιχείων, η 
οποία μπορεί να γίνει απευθείας με το χέρι μας.

5 Λογισμικό iDentist Λογισμικό διαχείρισης ασθενών και οδοντιατρείου

6 Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Θα γίνει εγκατάσταση και εκπαίδευση στον χώρο σας. 
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του αντικλεπτικού 
συστήματος, τον συγχρονισμό των ημερολογίων (calendars),το 
σύστημα backup, τα δικαιώματα πρόσβασης.

Η εκπαίδευση αφορά την χρήση του iDentist αλλά και του iPad 
ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητά.

7 Internet Site Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ιστοσελίδας στο internet με τα στοιχεία 
του οδοντιατρείου σας. 

8 ISO 9001:2008 Πιστοποίηση των υπηρεσιών του ιατρείου σας σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO9001:2008. Ανάπτυξη διαδικασιών ιατρείου 
και εκπαίδευση εξυπηρέτησης ασθενών



Τρόποι Χρήσης

Τρόπος 1ος: Αποκλειστικά μέσω iPad
Το iDentist εγκαθίσταται στο iPad και το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μέσω αυτού. Εφεδρικά αντίγραφα των 
στοιχείων γίνονται μέσω του iTunes  αυτόματα μόλις το συνδέσετε στον υπολογιστή ή στο laptop σας 
(Windows ή Mac) είτε με την χρήση ενός απλού email.

Με την χρήση ασύρματου εκτυπωτή μπορείτε να εκτυπώνεται εύκολα και γρήγορα, κατευθείαν απο το iPad.
Εφόσον έχετε iPhone, μπορείτε να να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αλλά οχι ταυτόχρονα. (Πακέτο P1)

Τρόπος 2ος: Αποκλειστικά μέσω iPhone
Το iDentist εγκαθίσταται στο iPhone και το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μέσω αυτού. Εφεδρικά αντίγραφα 
των στοιχείων γίνονται μέσω του iTunes αυτόματα μόλις το συνδέσετε στον υπολογιστή ή στο laptop σας 
(Windows ή Mac) είτε με την χρήση ενός απλού email.
Με την χρήση ασύρματου εκτυπωτή μπορείτε να εκτυπώνεται εύκολα και γρήγορα, κατευθείαν απο το iPhone.
Εφόσον έχετε iPad, μπορείτε να να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αλλά οχι ταυτόχρονα.
To iDentist λειτουργεί πλήρως μέσω iPhone παρά το μικρό μέγεθος της οθόνης του. (Πακέτο P1)

Τρόπος 3ος: Ταυτόχρονη Χρήση-Εταιρικό Δίκτυο
Το iDentist εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή- Laptop του ιατρείου 
σας και συνδέονται σε αυτό όσα  iPad, iPhone ή άλλοι υπολογιστές 
ή Laptop επιθυμείτε. Με την χρήση ασύρματου εκτυπωτή μπορείτε 
να εκτυπώνετε εύκολα και γρήγορα, κατευθείαν απο το iPad 
&iPhone ενώ οι υπολογιστές και τα laptop εκτυπώνουν μέσω των 
εκτυπωτών που βρίσκονται στο δίκτυο (ασύρματοι και ενσύρματοι).

Τα στοιχεία και δεδομένα αποθηκεύονται στον υπολογιστή-laptop 
που έχει εγκατασταθεί το iDentist, ταυτόχρονα απο όλες τις 
συσκευές που έχουν συνδεθεί.

Σε περίπτωση που υπάρχει εσωτερικό δίκτυο είναι δυνατή η 
πρόσβαση μέσω internet μέσω ρυθμίσεων στο Firewall. (Πακέτο P2 
& P3)

Υπάρχει δυνατότητα και για hosting της εφαρμογής.



Συμπληρωματικά

Ασύρματος Εκτυπωτής
Εκτυπώστε μέσω ασύρματου δικτύου απο όλες τις κινητές συσκευές (iPad, iPhone) και 
όλους τους υπολογιστές (laptop-Desktop, Windows/Mac).
Η τοποθέτηση ασύρματου δικτύου είναι πανεύκολη εφόσον έχετε σύνδεση internet.
Οι τιμές για ασύρματους εκτυπωτές ξεκινούν απο περίπου 70 €

Πληκτρολόγιο για iPad & iPhone
Αν και το πληκτρολόγιο οθόνης του iPad είναι σε σχεδόν κανονικό μέγεθος, το 
συγκεκριμένο πληκτρολόγιο είναι εξαιρετικά εύχρηστο καθώς κρατά την συσκευή όρθια 
μπροστά σας και σε καλή απόσταση.
Συνδυάζει βάση στήριξης για να φορτίζετε το iPad με ένα ολοκληρωμένο πληκτρολόγιο, το 
οποίο περιλαμβάνει special πλήκτρα που ενεργοποιούν χαρακτηριστικά του iPad & του 
iPhone. Η βάση έχει υποδοχή σύνδεσης στο πίσω μέρος και θύρα εξόδου ήχου.
Τιμή: 77 €

Apple iPad Smart Cover- Polyurethane-Pink
Ανθεκτική και εργονομική θήκη για το iPad 2 Λεπτή αλλά πολύ ανθεκτική θήκη για το 
iPad 2 σας για να το μεταφέρετε όπου θέλετε. Ακόμα, μετατρέπεται εύκολα σε βάση 
στήριξης για προβολή video αλλά και για να γράψετε εύκολα email. 

Το iPad Smart Cover έχει σχεδιαστεί μαζί με το iPad 2 για να ταιριάζει απόλυτα.

Ένα λεπτό, ανθεκτικό κάλυμμα που ευθυγραμμίζεται μαγνητικά για τέλεια εφαρμογή. 
Αφυπνίζει αμέσως το iPad όταν το ανοίγετε ενώ  αναδιπλώνεται σε ένα χρήσιμο σταντ 
για να διαβάζετε, να παρακολουθείτε και να πληκτρολογείτε.
Τιμή: 45,01 €



ΑΠΟΚΤΗΣΗ

AG ADVENT AE
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
www.ipadforbusiness.eu

info@advent.com.gr

210.92.33.551 
Παραγγελίες: Λένα Βασιλακοπούλου

Τεχνική Υποστήριξη: Δημήτρης Βέργας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Επιθυμώ το πακέτο: P1     P2    P3  P4

Συμπληρωματικό Προϊόν: \
1. Ασύρματος Εκτυπωτής
2. Πληκτρολόγιο για iPad & iPhone
3. Apple iPad Smart Cover- Polyurethane-Pink

Οικονομικοί όροι
- 50% προκαταβολή
- 50% με την παράδοση & εγκατάσταση
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