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НОВИ ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ В
СЪВРЕМЕННИТЕ ЗДРАВНИ СРЕДИ

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите,
модерни цифрови технологии и разработването на дигитални решения,
предназначени за специфичните нужди на здравните заведения.
В предния брой Ви запознахме с двете нови функционалности в
медицински софтуер JOYSTICK, като дори и не предположихме, че ще
предизвикаме такъв огромен интерес към новите модули, от Ваша
страна, за което ви благодарим.
В този брой сме ви приготвили други две НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ/
МОДУЛИ, които се налагат все повече в ежедневното управление на
медицинските центрове, болници, клиники и лаборатории. Двата модула
са вече внедрени при наши клиенти и дават отлични резултати,
като работят отлично в синхрон, наред с всички организационни процеси.
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Посещавайки здравни заведения, пациентите обикновено се притесняват,
безпокоят и понякога дори изпитват болка. Следователно болниците
трябва да създадат комфортна среда. В тази връзка динамичните
цифрови екрани, позиционирани стратегически, могат да помогнат за
бързата и лесна комуникация в цялото здравно заведение.
COVID-19 Пандемията показа необходимостта от система за
управление на опашки, която може да се справи с потока от пациенти по
безопасен и ефективен начин. С разпоредбите за поддържане на
безопасно разстояние и ограничение на максимален брой хора в закрито
пространство, здравните заведения трябва да се адаптират и да бъдат
гъвкави, за да поддържат услугите, като същевременно поддържат всички
(включително пациентите, персонала и посетителите) в безопасност.
Защо системата за управление на опашки е жизненоважна за
болниците ?
За да подобрят опита на пациентите и удовлетвореността на персонала в
индустрия с ограничени бюджети и ресурси, мениджърите трябва
внимателно да обмислят своите инвестиции.
Съвременните здравни среди изискват технологични решения, които
намаляват разходите, създават оперативна ефективност и подобряват
ангажираността на пациентите и персонала.
Електронните дисплей са отлично организационно средство, особено по
време на пандемия, което подобря изживяването на пациента и
увелича производителността на персонала.
За да получите оферта за модул „Управление на дисплей” се свържете
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ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ИЛИ ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Бързия достъп до лечението на пациента е по-близо от всякога.
Процесът на фактуриране и плащане в болницата може да бъде сложен и
често свързан с чакане от страна на пациентите. В тази връзка сме
създали модул, който да улесни работата както на персонала, така и
пациента. Виртуалният пос терминал подпомага по-бързата и лесна
комуникация, като не се изисква от страна на пациента да се реди на
опашки, а може да плати директно през смартфона или компютър по бързо и сигурно.
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създава дискомфорт в пациента, като нашия модул позволява да се

избегнат всички притеснения и да се създаде спокоен и надежден начин
за разплащане по всяко време.
Този раздел ви позволява да се извърши онлайн плащане за пациент,
който понастоящем е приет в болницата.
Всички задължения се записват в пациенткото досие
Бързо, лесно и безопасно плащане
Автоматично генериране на фактура

За да получите оферта за модул „ Виртуален пос терминал” се
свържете директно с управител инж. Смаил Мустафа +359889 69 39
62 или натиснете бутона по-долу.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ИЛИ ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Последвайте ни и в социалните мрежи:
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