YAZILIM SISTEMLERI

YAZILIM SİSTEMLERİ

yazılım
paketlerimiz
GOLD
Pet Klinikleri ve Hastaneler İçin

SİLVER
Belediyeler ve Hayvan Barınakları İçin

BRONZ
Büyükbaş Klinik ve Hastaneleri İçin

ÜNİVERSİTE
Vet.Fak. İçin Hastane Otomasyonu

YAZILIM SİSTEMLERİ

gururluyuz !

YAZILIM SİSTEMLERİ

Evet

yazılım

Tecrübelerimiz , araştırmalarımız ve kullanıcılarımızın geri
dönüşleri doğrultusunda sürekli gelişen modüler alt yapısı ile
veteriner sağlık sektöründe en doğru çözüm sunmak için varız.
Evet yazılım, sektörümüzde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan klinik işletmeciliğini kolaylıkla
yapabileceğiniz, stoklarınızı pratik bir şekilde tutabileceğiniz, hastalığın teşhisinden tedavisine kadar
yanınızda ve size destek olacak, gerekli resmi belgeleri kolaylıkla sunabileceğiniz, zamandan tasarruf
edeceğiniz bir yazılım programları geliştirmiştir.
Evet yazılım sistemleri ile kliniğinizde veya hastanenizde veteriner hayvan sağlığı ile ilgilli tüm
kayıtlarınızı ve finansal verilerinizi bütünleştirerek esnek , sade, hızlı ve güvenli bir yapıda yönetebilirsiniz. Evet yazılım programları basitlik içinde detay ilkesi ile tasarlanmış kullanıcı dostu ara yüzü ile en
detaylı veri girişleri için kolay ve hızlı bir ortam sağlanmıştır. Teknolojik ve yenilikçi yazılı mimarisi ile
kliniğinizin tüm verilerini kayıt altında tutabilirsiniz.

gelişmiş yazılım

kullanım

özel

teknolojisi

kolaylığı

çözümler

Sürekli geliştirdiğimiz güncellediğimiz

Müşterilerimizden gelen geri bildirim-

Yazılımımız, kliniklerin ve hastanelerin

yazılımımız Türkiye’nin en iyi veteriner

lerle yazılımımızı sürekli geliştirerek en

özel isteklerine ve web sayfası e-ticaret

kliniklerine en iyi hizmeti vermek için

kolay kullanım için sürekli çalışıyoruz.

sayfalarıyla entegrasyon işlemlerine

programlandı.

cevap veren bir alt yapıya sahiptir.
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EVRENDE İZ BIRAKMAK
İÇİN BULUNUYORUZ
STEVE JOBS

neden
YAZILIM EKIBI
2012 yılından bu yana 14 yazılım
uzmanı ile Antalya TEKNOKENT
yerleşkesinde geliştirildi.

E-VET yazılımını kullanmalıyım ?

Türkiye’nin en büyük ve donanımlı üniversite,
hastane ve klinikleri Evet Pro yazılım sistemini
kullanmaktadır.
Akdeniz

STRATEJI

Üniversi-

yapabileceğiniz,

stoklarınızı

en

tesi Teknokent Ar-Ge Binasında

pratik

2012 yılından beri 14 kişilik ekibi

hastalığın teşhisinden tedavisine

ile hizmet veren E-vet Yazılım,

kadar

Türkiye’de Medikal ve Yazılım sek-

yanınızda ve size destek olacak,

şekilde

tutabileceğiniz,

töründe öncü Hasvet Medikal Ltd.

gerekli resmi belgeleri kolaylıkla

Programlarımızın geliştirilmesi

Şti.’nin grup şirketlerinden biridir.

hazırlayabileceğiniz, zamandan

ve tüm sorulara cevap verile-

.Bu yönüyle baktığımızda Evet Pro

tasarruf etmenizi sağlayacak e-

biliyor olması sayesinde hızla

serisi sadece yazılım firmamızda

vet pro veteriner yazılım programı

geliştirdiğimiz

uzun uğraşlar sonrasında sizlerle

büyüyoruz.

TEKNIK DESTEK
Yazılım ile ilgili soru ve
sorunlarınızda uzman teknik
destek ekibimiz sürekli yanınızda
ve sorularınıza yanıt vermeye
hazırdır.

otomasyonlar

değil, 20 yıllık medikal sektöründe

buluşarak,

kazandığımız bilgi ve tecrübe ile

kullanıcıya ulaştı.

tasarladığımız bir projedir.

Sahayı

yakından

yazılım

ekibimiz

Yazılımlarımızın ihtiyaçları

kısa

zamanda

400

takip

eden

ihtiyaçlarınız

nız en iyi karşılama doğrultusunda

doğrultusunda

ve sektörel deneyimlerimizle

meler

harmanlanarak geliştirildi.

programlarınızı en efektif şekilde

Özellikle sahada yaşanan

yaparak

güncelleE-vet

yazılım

kullanmanızı sağlayacaktır.

en büyük sıkıntılardan biri olan
klinik işletmeciliğini kolaylıkla

İhtiyaçlarınıza cevabımız E-vet...
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BAŞLICA
modüller

VETERİNER SAĞLIK MODÜLLERİ

Hayvan Kayıt ve Takip
Modülü
Muayene Kayıt Modülü

Laboratuvar ve Görüntüleme Modülü

Tedavi Modülü
Aşılama Modülü
Radyoloji Modülü
Randevu Modülü

İDARİ VE MALİ MODÜLLER

Stok Takip Modülü

Barkod,
Karekod uygulama
Modülü

Muhasebe Modülü

Laboratuvar ve Görüntüleme Modülü

Yetkilendirme Modülü
Raporlama Modülü
Zamanlanmış iş Modülü

Yönetmelik Modülü

Sms-Email Bilgi iletişim Modülü
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EVET PRO BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

TÜM BU VERİLERE KOLAY BİR ŞEKİLDE

Evet yazılımı kullanan hastaneler,

GÜNLÜK YAPILAN SATIŞLARINIZI , ALI-

ULAŞABİLDİĞİNİZ GİBİ EVET PRO

klinikler ve üniversiteler bizden hiç

NAN ÖDEMELER KONUSUNDA HER GÜN

BİLDİRİM SİSTEMİ İLE BIRAKIN

vazgeçmedi.

SMS YADA E-MAİL OLARAK BİLDİRİM
GELİR.MİN. STOK ALTINA DÜŞEN
ÜRÜNLERİ MAİL OLARAK SİZE SUNAR
SİPARİŞ VERMENİZE YÖN VERİR
●● Geçen ay ne kadar ciro yaptım?
●● Ne kadar giderim var?
●● Geçen ay ne kadar kar elde etmişim?
●● Önümüzdeki ay ne kadar ödemem

+RESMİ
İŞLEMLERİNİZİ YAZILIM
PROGRAMLARIMIZ TAKİP
ETMEKTEDİR

var?

İLETİŞİM
●● Minik dostlarımızın doğum günlerine
kadar tüm özel gün sms’lerini gönderebilirsiniz.
●● Evet Pro iletişim modülü ile tüm
rapor, hesap ekstresi, epikriz raporları
e-mail olarak gönderilebilmektedir.

●● Önümüzdeki ay kaç aşı randevum

●● Müşterilerinize otomatik olarak sms

var?
●● Geçen ay kaç aşı yapmışım , aşısına
gelmeyen kaç hastam var?

EVET PRO BUNLARI SİZE E-MAİL YADA
SMS OLARAK BİLGİLENDİRSİN….
BUNLARIN DIŞINDA SİZ KAYITLARINIZI GİRERKEN MUAYENE FORM-

+SİPARİŞ
modülü ile artık sipariş oluşturmak
çok kolay.

LARINI KOLAYCA OLUŞTURABİLİR,

e-mail gönderebilirsiniz.
●● Minik dostlarımızın doğum günü
smsleri
●● Hasta sahiplerimizin doğum günü
smsleri

ARŞİVLEYEBİLİRSİNİZ.

●● Traş, kontrol muayene vb. tüm

Tüm stoklarınızı şişe/mililitre, Kutu /

●● Toplu özel gün sms i

Tablet istediğiniz birimde takiplerini

●● Aşı zamanı gelen minik dostlarımızın

hatırlatma smsleri

sağlayabilirsiniz.
Müşteri gruplarına özel indirimler fiyatlar
belirleyebilirsiniz.

hatırlatma smsleri.
●● Satış veya ödeme sonrası
müşterilerinize bilgilendirme smsleri.

Sınırsız raporlama seçeneği ile istediğiniz
raporlar tasarlanır ve üzerinde değişiklik
●● Toplam Kaç aktif müşterim var, Ne
kadar alacağım var?
●● Bu gün hastalarıma hangi tedaviyi
uygulayacağım?

yapılabilmektedir.
Ekstra bir muhasebe programı kullanmadan tüm sağlık ve muhasebe
işlemlerini tek bir çatı altında toplayabilir

Kullanmış olduğunuz medikal
cihazlarınızdan entegrasyon

●● Tedavisi olan kaç hastam var?

takibini yapabilirisiniz.

●● Geçen yıl kaç damla satmışım?

Kapsamlı muayene arşiv modülü ile

sağlayarak laboratuvar sonuçlarını

●● Geçen yıla oranla müşteri portföyüm

tüm tedavi ayrıntılarına , lab sonuçlarına

otomatik olarak hasta dosyalarına

artmış mı?
●● Kliniğime en fazla ciro getiren kişiler

ve röntgen görüntülerinize tek tuşla

kayıt etmesini sağlıyoruz.

ulaşabilirsiniz.

kimler?
●● Son 6 ay,1 yıl… Kliniğime gelemeyen müşterilerim ?
●● Şimdiye kadar Müşterilerimi hangi
sebepten kaybetmişim ve genel
istatistiği ?

Evet Pro kullanmaya başlamadan önce yada sonrasında programla ilgili
sizlere eksiksiz bir eğitim verilecek ve kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağız.
Bunun için Merkezde 4 ,İstanbul ‘da 2 ve Ankara ‘da 1 toplam 7 yazılım destek
uzmanımız sizlerin sorularınıza cevap vermeye, isteklerinize uzman çözümler
sunmak için hazırlar.
“Destek ekibimizi her zaman yanınızda hissedeceksiniz.”

Pınarbaşı Mah. Hürriyet Cad. Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Teknokent AR-GE Binası. No: 3 A / 25 KONYAALTI /
ANTALYA
+90 530 151 20 95
info@e-vet.com.tr

