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Дигитални дисплей за регистратури,
приемни, чакални

 
Съвременните здравни среди изискват технологични решения, които
намаляват разходите, създават оперативна ефективност и подобряват
ангажираността на пациентите и персонала. 
 
Днес ще ви представим една много интересна функционалност. 
 
Посещавайки здравни заведения, пациентите обикновено се притесняват,
безпокоят и често се струпват хота на едно място. 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. 
 
 Предлагаме ви ДИГИТАЛНО решение, което със сигурност ще улесни
управлението на този процес. 
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Ето как работи виртуалната система за управление
на опашки: 

 
 Всеки регистриран пациент получава пореден номер, който се
управлява автоматично през системата. 
 Всеки посетител във Вашето лечебно заведение може да проследи
броя чакащи преди него в реално време. 
 Това може да се наблюдава на публичния дисплей и през мобилен
телефон, като за тяхно улеснение сме добавили QR Code, който
предоставя същата информация.

  
Предимствата на системата :

1. Информацията може да се показва в реално време 
2. Поддръжка на видеоклипове
3. Системата може да се настрои да зарежда различни видеа на

различни етажи, или локации.
4. Създайте взаимодействие, като използвате вграден QR код, който

пациентите могат да сканират с телефона си и така да виждат реда
си, дори и отдалечено.

5. Може да се актуализира по всяко време 

Какво е необходимо от Ваша страна, за да имате
Динамичен дисплей?

1. Смарт Телевизор с вграден браузър.
2. Достъп до интернет с мрежови кабел.
3. Един голям БОНУС е предоставянето на възможност за

ГЕНЕРИРАНЕ НА ПРИХОДИ от рекламни клипове на ваши
контрагенти и по този начин да си върнете инвестицията само за
месец.

 Лесно и практично решение без да е необходимо закупуването на
скъпа апаратура и софтуер.
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Изгледайте видео презентацията на модула

За последни новини ни последвайте и в социалните мрежи:

Facebook Website Instagram

Copyright © Смарт Софтуер Системс, All rights reserved. 
 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 
 

Венислава Петкова 
Марткетинг и продажби 

 
Тел: 0886 65 02 55 

Имейл: marketing@smart-ss.org 
 
 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
 
 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ИЛИ ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ
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