vet
e-vet yazılım çözümleriyle
kliniğinizi geleceğe güvenle taşıyın,
bilginin gücünü kullanın.
®

e-vet yazılım ile
®

KLİNİK YÖNETİMİNDE
FARKLI YAKLAŞIMLAR

www.e-vet.com.tr

Doğru yazılım
Doğru asistan
kadar
önemlidir.
Kullanımı kolay arayüzüyle,
hızlı, esnek, sade, ihtiyaçlarınızı
karşılayan ve kendini ispat
etmiş sistemler geliştiriyoruz.
Ölçülebilir, sürdürülebilir
kazançlı klinik işletmeciliği
için EVET YAZILIM ürünleriyle
tanışın.
Kazanç ve müșteri
memnuniyetinizi arttırmak
elinizde.

Kliniğinizin dijital dönüşümünde

01

Veteriner hekimlerimizin yanındayız.
En güncel teknoloji E-vet Yazılımda !

• E-Fatura

02

• E-Serbest Meslek Makbuzu
çözümleri.

ratuvar ve görüntüleme sonuçlarını
otomatik olarak hasta dosyalarına
kaydedebilirsiniz.

Biyokimya, hemogram , hormon,

04

E-Reçete ve aşı takip sistemi
modülleri ile hekimlerimizin
yanındayız.

• E-Arşiv Fatura

Medikal cihaz entegrasyonu ile labo-

03

Kliniğinizin finansal sağlığını
artık E-vet Veteriner Klinik
Yönetimi modülü üzerinden
kontrol edebilirsiniz!

kangazları, idrar, EKG sonuçlarını
girin; olası hastalıkları ve tedavileri
inceleyin. Vademecum ile birlikte !

CEPTEN KLİNİK YÖNETİMİ
• Hasta ve müşteri bilgileri
• Randevu bilgileri
• Satış geçmişi
• Pacs geçmişi
• Mobil barkod sistemi
• Muayene geçmişi
• Laboratuvar geçmişi
• Aşı randevuları
• Ödeme geçmişi
• Günlük kasa takibi
• Firma alış ve ödeme hareketleri
• Bakiyesi olan müşteri ve firmalar
• Stok takibi ve diğer tüm klinik
bilgileri cebinizde, tabletinizde.

e-vet.com.tr

Fujifilm ve E-vet
yazılım işbirliği ile
SYNAPSE PACS
kliniğinizde !

Dijital AŞI KARNESİ
ücretsiz.

Synapse PACS, görüntüleri 2 saniyeden kısa bir
süre içinde kullanımınıza sunan isteğe bağlı
erişim özelliğiyle ihtiyaçlarınızı her yerden, her
zaman tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmış %100 web tabanlı, sezgisel ve
ölçeklendirilebilir bir arşiv çözümüdür.

AŞI KARNESİ CEPTE
• Aşı Randevuları
• Otomatik Bildirim Sistemi
• Laboratuvar Sonuçları
• Operasyon Randevuları
• Muayene Randevuları
• Klinik İletişim ve Konum Bilgileri
• Hasta Fotoğraf Ekleme

•
•
•
•
•

Arşivleme kolaylığı sayesinde kurumsal
hafıza
Mobil kullanım sayesinde zaman tasarrufu
& hızlı konsültasyon
İleri
ölçüm
metodları
sayesinde
teşhis kolaylığı
Geçmiş sonuçları karşılaştırma
İleri görüntü işleme teknolojisi ile detaylı
muayene

Uzman teknik destek ekibimiz ihtiyacınız
olduğunda sorularınıza yanıt vermeye hazırdır.

e-vet.com.tr

®

Yüzlerce hastalık binlerce ilaç veritabanı.
Vademecum artık cebinizde. Laboratuvar
sonuçları ve klinik semptomlarından yola
çıkarak, size olası hastalık listesi ve önerilen
tedavi yöntemlerini sunar. Hastalığın tanımı,
etiyolojisi,klinik ve laboratuvar bulguları ve
ayırıcı tanı bilgilerini incelemenizi sağlar.
DATAVET inovasyon ödüllü bir yazılımdır.

e-vet yazılım ile
®

KLİNİK YÖNETİMİNDE
FARKLI YAKLAŞIMLAR
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