Η Εταιρια Blackbox ειναι μια ανερχομενη εταιρεια στον χώρο της πληροφορικης και της τεχνολογιας Η/Υ. Απο το 2001 αναπτύσσούμε και διαθετούμε προηγμενα και ολοκληρώμενα πληροφοριακα σύστηματα, καθώς και πληρεις ύπηρεσιες ύποστηριξης για να καλύψούμε τις αναγκες καθε εταιρειας, ανεξαρτητώς μορφης, μεγεθούς και ύποδομης.
Βασικος μας στοχος ειναι να αύξησούμε την αποδοτικοτητα-αποτελεσματικοτητα τών ύπηρεσιών
σας και να απλοποιησούμε τις οργανώτικες σας αναγκες, με το μικροτερο δύνατο κοστος. Αύτο
στηριζεται αφ’ενος στην εμπειρια και την τεχνογνώσια τού πρόσωπικόύ και τών σύνέργατων μας
και αφ’ ετερού στην ύπαρξη εξειδικεύμενών λύσέων & πρόϊόντων. Η σύνεπεια μας, καθώς επισης
και η πολύχρονη εμπειρια μας στον σχεδιασμο και την ύλοποιηση τεχνολογικών λύσεών και ύπηρεσιών απο τα τελη της δεκαετιας τού 80, παρεχούν εγγύησεις για την σύναψη μακρόχρόνιων σύνέργασιών με κάθε πελάτη μας.

Σύγχρονο Ιατρικο Λογισμικο
Στην σύγχρονη εποχη οπού οι τεχνολογικες αναγκες τρεχούν και η προοδος της τεχνολογιας κανει αλματώδη βηματα,
ερχομαστε να καλύψούμε καθε μικρη η μεγαλη αναγκη της επιχειρησης σας. Ένα απο τα βασικα προοιοντα, πού
εξελισσούμε και παρεχούμε στην αγορα απο το 2005, ειναι το ιατρικο λογισμικο Medical Vision.








Eιναι μια σύγχρονη ολοκληρώμενη οικογενεια ιατρικών εφαρμογών για PC/Mac, Smartphones & Tablets.
Έχει αναπτύχθει εξ ολοκληρού στην Ελλαδα με τις πλεον σύγχρονες τεχνολογιες.
Καλύπτει περισσοτερες απο 19 ιατρικές έιδικότητές.
Καλύπτει τον Ιδιώτη Ιατρο, Νοσοκομεια, Κλινικες, Διαγνώστικα Κεντρα, Μοναδες, και Πολύιατρεια.
Ειναι φιλικό προς τoν χρηστη παρεχοντας εύκολιες στην προβολη και διαχειριση τών ιατρικών δεδομενών.
Αναβαθμίζέται διαρκώς έτσι ώστε να καλύπτει κάθε νέα εξέλιξη στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας.
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Η οικογενεια εφαρμογών Medical Vision διαθετει modules για την επεκταση
τών λειτούργιών και τών αναγκών της εκαστοτε εγκαταστασης.


Specialty Modules

( Ιατρικες Ειδικοτητες)



Capture Scanning & Imaging (Διασύνδεση Απεικονιστικών)



DICOM & PACS Vision

(Ψηφιακη Ιατρικη Εικονα)



Statistics - Cubes Vision II

(Στατιστικα)



Reporting Vision II

(Αναφορες & Εκτύπώτικα)



Tele - Secretary

(Τηλε-γραμματεια)



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



Front Office

(Διαγνώστικα κεντρα - workflow)



Back Office

(Καταστασεις ταμειών)

Το ιατρειο σας
παντού !
H νεα οικογενεια εφαρμογών Medical Vision Mobile επεκτεινει την κορύφαια λύση Μedical Vision στις φορητες
σύσκεύες και δινει στούς ιατρούς και στούς σύνεργατες τούς τη δύνατοτητα να παρακολούθούν και να

διαχειριζονται αμφίδρόμα πελατολογιο, περιστατικα, ραντεβού και πληθος πληροφοριών αμεσα εύκολα και με
ύψηλο επιπεδο ασφαλειας. Υποστηριζοντας τα διεθνη τεχνολογικα προτύπα παρεχούμε εξαιρετικη εμπειρια
χρησης (touch, multi touch & multi resolution user experience) για ολες τις γνώστες φορητες σύσκεύες.
Η Medical Vision Mobile είναι συμβατή με :


Windows Phone, Mobile & Tablets



Android Smartphones & Tablets



iPhone & iPad



Nokia & Symbian



Blackberry Phones & Tablets
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