Η Εταιρία Blackbox είναι μια ανερχόμενη εταιρεία στον χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας Η/Υ. Από το 2001 αναπτύσσουμε και διαθέτουμε προηγμένα και ολοκληρωμένα
πληροφοριακά συστήματα, καθώς και πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης για να καλύψουμε τις
ανάγκες κάθε εταιρείας, ανεξαρτήτως μορφής, μεγέθους και υποδομής.
Βασικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε την αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σας και να απλοποιήσουμε τις οργανωτικές σας ανάγκες, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτό στηρίζεται αφενός στην εμπειρία και την τεχνογνωσία του προσωπικού και των
συνεργατών μας και αφ’ ετέρου στην ύπαρξη εξειδικευμένων λύσεων & προϊόντων. Η συνέπεια μας, καθώς επίσης και η πολύχρονη εμπειρία μας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών από τα τέλη της δεκαετίας του 80, παρέχουν εγγυήσεις
για την σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών με κάθε πελάτη μας.

Σύγχρονο Ιατρικό Λογισμικό
Στην σύγχρονη εποχή όπου οι τεχνολογικές ανάγκες τρέχουν και η πρόοδος της τεχνολογίας κάνει αλματώδη
βήματα, ερχόμαστε να καλύψουμε κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη της επιχείρησης σας. Ένα από τα βασικά προϊόντα,
που εξελίσσουμε και παρέχουμε στην αγορά από το 2005, είναι το ιατρικό λογισμικό Medical Vision.








Eίναι μία σύγχρονη ολοκληρωμένη οικογένεια ιατρικών εφαρμογών για PC/Mac, Smartphones & Tablets.
Έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες.
Καλύπτει περισσότερες από 22 ιατρικές ειδικότητες.
Καλύπτει τον Ιδιώτη Ιατρό, Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Μονάδες, και Πολύ-ιατρεία.
Είναι φιλικό πρός τoν χρήστη παρέχοντας ευκολίες στην προβολή και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων.
Αναβαθμίζεται διαρκώς έτσι ώστε να καλύπτει κάθε νέα εξέλιξη στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας.
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Το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) στη διάθεση του ιατρικού χώρου.
Το Medical Vision με το σύνολο των δυνατοτήτων του και για όλες τις ιατρικές ειδικότητες, διατίθεται με χρέωση ανά μήνα σε πολύ χαμηλό κόστος.
Με την υπηρεσία αυτή δίνεται η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους Ιατρούς
και επιστήμονες της υγείας, να οργανώσουν τα ιατρεία και τις μονάδες τους με
ένα από τα κορυφαία ιατρικά software.



Πρόσβαση μεσώ internet με χρήση Wi-Fi , 3G, 4G.



Ασφάλεια στη μετάδοση δεδομένων.



Πολλαπλοί χρήστες ανά εγκατάσταση.



Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού.



Δωρεάν υποστήριξη χωρίς επιπλέον κόστη.



Αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας.



Διαθεσιμότητα υπηρεσίας σε ποσοστό 99,99% / Year.



Δυνατότητα μετατροπής του λογισμικού από SaaS σε Local Setup.



Λειτουργίες Τηλε-ιατρικής, Τηλε-εργασίας ανάμεσα σε ομάδες Ιατρών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.



Δυνατότητα διακοπής της υπηρεσίας με παράδοση των ιατρικών
σας αρχείων χωρίς χρέωση.



Δυνατότητα επαναφοράς της υπηρεσίας μετά από διακoπή χωρίς
χρέωση.



Δυνατότητα επέκτασης του λογισμικού με νέες λειτουργίες, οθόνες
και εκτυπώσεις.



Προσθήκη υπηρεσίας στατιστικών



Ιατρική εικόνα και video



Customized & Tailor-Made λύσεις βάσει απαιτήσεων.
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Το ιατρικό λογισμικό Medical Vision στην έκδοση PAY as you GO Cloud διατίθεται σε πέντε (5) εκδόσεις.
Δυνατότητα προσθήκης λειτουργιών, και επεκτάσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Μάθετε περισσότερα για τις νέες λύσεις. Επικοινωνήστε στο info@blackbox.gr ώστε μαζί να διαλέξουμε την
πιο κατάλληλη και οικονομική λύση για την οργάνωση του ιατρείου σας.

Στοιχεία Συνεργάτη / Αντιπροσώπου
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