
Στην σύ γχρονη εποχη  ο πού οι τεχνολογικε ς ανα γκες τρε χούν και η προ οδος της τεχνολογι ας κα νει αλματώ δη βη ματα, 

ερχο μαστε να καλύ ψούμε κα θε μικρη  η  μεγα λη ανα γκη της επιχει ρησης σας. Ένα απο τα βασικα  προοιο ντα, πού 

εξελι σσούμε και παρε χούμε στην αγορα  απο  το 2005, ει ναι το ιατρικο  λογισμικο  Medical Vision. 

 Eι ναι μι α σύ γχρονη ολοκληρώμε νη οικογε νεια ιατρικώ ν εφαρμογώ ν για PC/Mac, Smartphones & Tablets. 

 Έχει αναπτύχθει  εξ ολοκλη ρού στην Ελλα δα με τις πλε ον σύ γχρονες τεχνολογι ες. 

 Καλύ πτει περισσο τερες απο 19 ιατρικέ ς έιδικό τητές. 

 Καλύ πτει τον Ιδιώ τη Ιατρο , Νοσοκομει α, Κλινικε ς, Διαγνώστικα  Κε ντρα, Μονα δες, και Πολύιατρει α. 

 Ει ναι φιλικό  προ ς τoν χρη στη παρε χοντας εύκολι ες στην προβολη  και διαχει ριση τών ιατρικώ ν δεδομε νών. 

 Αναβαθμίζέται διαρκώς έτσι ώστε να καλύπτει κάθε νέα εξέλιξη στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας.  

Σύ γχρονο Ιατρικο  Λογισμικο  

Η Εταιρι α Blackbox ει ναι μια ανερχο μενη εταιρει α στον χώ ρο της πληροφορικη ς και της τεχνολο-

γι ας Η/Υ.  Απο το 2001 αναπτύ σσούμε και διαθε τούμε προηγμε να και ολοκληρώμε να πληροφορια-

κα  σύστη ματα, καθώ ς και πλη ρεις ύπηρεσι ες ύποστη ριξης για να καλύ ψούμε τις ανα γκες κα θε ε-

ταιρει ας, ανεξαρτη τώς μορφη ς, μεγε θούς και ύποδομη ς.  

Βασικο ς μας στο χος ει ναι να αύξη σούμε την αποδοτικο τητα-αποτελεσματικο τητα τών ύπηρεσιώ ν 

σας και να απλοποιη σούμε τις οργανώτικε ς σας ανα γκες, με το μικρο τερο δύνατο  κο στος. Αύτο  

στηρι ζεται αφ’ενο ς στην εμπειρι α και την τεχνογνώσι α τού πρόσωπικόύ  και τών σύνέργατω ν μας 

και αφ’ ετε ρού στην ύ παρξη εξειδικεύμε νών λύ σέων & πρόϊόντων. Η σύνε πεια μας, καθώ ς επι σης 

και η πολύ χρονη εμπειρι α μας στον σχεδιασμο  και την ύλοποι ηση τεχνολογικώ ν λύ σεών και ύπηρε-

σιώ ν απο τα τε λη της δεκαετι ας τού 80, παρε χούν εγγύη σεις για την σύ ναψη μακρόχρό νιων σύνέρ-

γασιών με κάθε πελάτη μας.  
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Το ιατρει ο σας 

παντού  ! 

Η οικογε νεια εφαρμογώ ν Medical Vision  διαθε τει modules για την επε κταση 
τών λειτούργιώ ν και τών αναγκώ ν της εκα στοτε εγκατα στασης.   

 

 Specialty Modules   ( Ιατρικε ς Ειδικο τητες)  

 Capture Scanning & Imaging  (Διασύ νδεση Απεικονιστικώ ν) 

 DICOM & PACS Vision   (Ψηφιακη  Ιατρικη  Εικο να) 

 Statistics - Cubes Vision II  (Στατιστικα ) 

 Reporting Vision II   (Αναφορε ς & Εκτύπώτικα ) 

 Tele - Secretary    (Τηλε-γραμματει α)  

 Tele-Medicine  & Thin Client (Τηλε-ιατρικη  - Τeam Collaboration) 

 Front Office     (Διαγνώστικα  κε ντρα - workflow)   

 Back Office     (Καταστα σεις ταμει ών) 
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H νε α οικογε νεια εφαρμογώ ν Medical Vision Mobile επεκτει νει την κορύφαι α λύ ση Μedical Vision στις φορητε ς 

σύσκεύε ς και δι νει στούς ιατρού ς και στούς σύνεργα τες τούς τη δύνατο τητα να παρακολούθού ν και να 

διαχειρι ζονται αμφίδρόμα πελατολο γιο, περιστατικα , ραντεβού  και πλη θος πληροφοριώ ν α μεσα εύ κολα και με 

ύψηλο  επι πεδο ασφα λειας. Υποστηρι ζοντας τα διεθνη  τεχνολογικα  προ τύπα παρε χούμε εξαιρετικη  εμπειρι α 

χρη σης (touch, multi touch & multi resolution user experience) για ο λες τις γνώστε ς φορητε ς σύσκεύε ς. 

Η Medical Vision Mobile είναι συμβατή με : 

 Windows Phone, Mobile & Tablets 

 Android Smartphones & Tablets 

 iPhone & iPad 

 Nokia & Symbian 

 Blackberry Phones & Tablets 


