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داکتران

می توانند قرار مالقات های خود را ایجاد و مدیریت کنند•

می تواند پذیرش بیماران را مدیریت کند•

می تواند تخصیص بستر را مدیریت کند•

می توانند برای بیماران خود نسخه تهیه کنند•

می تواند گزارش ها را مدیریت کند•

به داده های حقوق و دستمزد آنها دسترسی داشته باشید•

می توانند برنامه های خود را تنظیم کنند•

مریضان

می تواند وقت مالقانت جدید بدهد•

می توانید قرار مالقات های آنها را ببینید•

می توانید نسخه های آنها را ببینید•

می تواند جزئیات داکتر خود را ببیند•

می توانید مدیریت و تاریخچه عملیات خود را ببینید•

صورتحساب های خود را ببینید+ می توانید فاکتورها •

می توانید لیست اسناد را ببینید•

می توانید آخرین اطالعیه را ببینید•

می تواند اسناد ایجاد کند•
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نرس ها

می تواند همه بیماران را ببیند•

می تواند بستر ها را مدیریت کند•

می تواند بستر را اختصاص دهد•

می توانید گزارش ها را ببینید•

می توانید لیست حقوق و دستمزد خود را ببینید•

می توانید آخرین اطالعیه را ببینید•

:مسئولین پذیرش

می تواند تمام قرار مالقات ها را ایجاد و مدیریت کند•

می تواند تمام قرار مالقات های درخواست شده توسط بیماران را مشاهده کند•

می تواند به همه بیماران دسترسی داشته باشد•

می توانند به لیست حقوق و دستمزد خود دسترسی داشته باشند•

می تواند سرویس پستی یا ایمیل را مدیریت کند•

می تواند تمام موارد بیمار را ببیند•

...(آمبوالنس، بیمه، پکیج و)امکان مدیریت کلیه خدمات •

می تواند تابلوهای اعالمیه ایجاد کند•
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:مدیر پرونده

می تواند پذیرش بیمار را مدیریت کند•

می تواند موارد بیمار را مدیریت کند•

دهدمی تواند آمبوالنس را اضافه کند و آن را به بیمار اختصاص•

می تواند سرویس پستی یا ایمیل را مدیریت کند•

می توانید آخرین اطالعیه را ببینید•

:آزمایشگران

بانک خون را مدیریت کنید•

می توانید لیست حقوق و دستمزد خود را ببینید•

مدیریت گزارش ها•

می توانید آخرین اطالعیه را ببینید•
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:داروسازان

می تواند دسته بندی های پزشکی را مدیریت کند•

می تواند داروها را مدیریت کند•

می تواند صورت حساب های دارویی را مدیریت کند•

می توانند به لیست حقوق و دستمزد خود دسترسی داشته باشند•

می توانید آخرین اطالعیه را ببینید•

:حسابداران

می تواند فاکتورها را مدیریت کند•

می تواند پرداخت ها را مدیریت کند•

می توانند به لیست حقوق و دستمزد خود دسترسی داشته باشند•

می تواند به صورت حساب ها دسترسی داشته باشد•

می تواند حساب ها را مدیریت کند•

می توانید آخرین اطالعیه را ببینید•
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 ماژول: 60از  شیب 

 کند. قیرا آسان و دق ندیشود تا کل فرآ یماژول ارائه م 60از  شیبا ب دیتا بیس شرکت نیک بین

 

 حسابداران .1

 ها حساب .2

 پرداخت شیپ .3

 آمبوالنس .4

 با آمبوالنس تماس .5

 مالقات ها قرار .6

 بستر تیریمد .7

 دهد یاختصاص م بستر .8

 بستر ونیزاسیزولیو .9

 بستر تیوضع .10

 بستر انواع .11

 صورتحساب .12

 تولد یها گزارش .13

 خون بانک .14

 خون اهداکنندگان .15

 کننده به پرونده یدگیرس .16

 پرونده ها تیریمد .17

 داشبورد .18

 مرگ یها گزارش .19

 داکتران تیریمد .20

 داکتران یها بخش .21

 شارژ OPD دکتر .22

 اسناد .23

 سند انواع .24

25.  (IPD) انمریضدر بخش 

26.  (OPD) خارج از منزل انمریضبخش 

 و دستمزد حقوق .27

 استعالم .28

 ها نهیهز تیریمد .29

 شفاخانه یها نهیهز .30

 یشفاخانه یها نهیهز یبند دسته .31

 درآمد تیریمد .32

 مهیب تیریمد .33

 قیتحق یها گزارش .34

 نسخه ها .35

 شگاهیآزما نیسیتکن .36

 نامه ها ارسال .37
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 (ی)+ موجود دوا ها .38

 ییدارو یبرندها .39

 دوا ها یبند دسته .40

 یکامل موجود تیریمد .41

 اعالنات تابلو .42

 پرستاران تیریمد .43

 اتیعمل یها گزارش .44

 بسته ها تیریمد .45

 یپاتولوژ یبند دسته .46

 یپاتولوژ یها تست .47

 مریض صیتشخ یها یبند دسته .48

 مریض صیتشخ یها گزارش .49

 انمریض تیریمد .50

 انمریض رشیپذ .51

 یپرداخت مبلغ .52

 پرداخت یها گزارش .53

 داروسازان .54

 نسخه ها تیریمد .55

 یولوژیراد یها دسته .56

 یولوژیراد یها تست .57

 رشیپذ نیمسئول .58

 برنامه .59

 زیهمه چ صادرات .60

 ماتیتنظ .61

 امکیپ یادآوری .62

 بخش مختلف 8 یبرا ALC+  نقش .63

64. Frontend CMS 

 پشتو و انگلیسی –دری  – زبانه چند .65

 ی ارز چنذ .66

 

 چند ارز و چند زبان وجود دارد. یبرا ییها نهیگز نیهمچن

 

 ۳  زبان مختلف 

  7 شود. یارز مختلف عرضه م 

 

 ها: یژگیو حاتیتوض

 از ماژول ها آمده است: یبرخ یبرا یمختصر حیتوض نجایا در
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 داشبورد 

 ن،یکند. همچن افتیدر ییبایبه ز هاپرداختشیها و پها، پرداختحسابها، صورتحساباز مجموع صورت یاطالعات تواندیم نیادم

داشته باشد و  یها دسترسبه تمام داده تواندیم ریمد کی ن،ی. همچنندیموجود را بب یهابسترو  انمریض، داکترانتعداد کل  تواندیاو م

 کند. تیریها را مدکند و ارزها و زبان یروزرساناضافه/به ستمیرا در س زیهمه چ

 

 صورتحساب 

 حساب ها انواع

تمام  دیتوانیم ره،یو غ ،یحساب بدهکار ،ی. به عنوان مثال، حساب اعتبارمیده یاز انواع حساب ها را ارائه م یانواع مختلف ما

 .دیها انتخاب کنپرداخت ایحساب حساب، صورتصورت جادیا نیکرده و نوع حساب را در ح تیریخود را مد یهاحساب

 

 نسخه ها 

فاکتور را انتخاب  خیتار ،مریض دیتوان یکند. م یفراهم م مریض یبرا تالیجیفاکتور د کی جادیا یرا برا یالتیتسه نسخه ها ماژول

 یرا برا PDF دیتوان ی. که توسط آن ممیده یفاکتور صادرات را ارائه م یبانیپشت نی. ما همچندیاضافه کن زین فیتخف یو مقدار دیکن

 .دیصادر کن دیکرده ا جادیکه ا یفاکتور

 

 صورتحساب 

و اطالعات  دیرا انتخاب کن رشیشناسه پذ ،مریضاست که  نیا دیانجام ده دیکه با ی. تنها کاردیکن تیریرا مد مریض صورتحساب

. در صورت رهیو غ صیترخ خیتار رش،یپذ خیاو، تار مهیب اتیجزئ ،مریضشود. نام  یم لیمربوطه به صورت خودکار در فرم تکم

از  نی. همچندیکن جادیاز صورتحساب ا یینسخه نها کیو  دیرا به آن صورتحساب اضافه کن یموارد اضاف دیتوانیم لیتما

 کند. یم یبانیپشت PDFصورتحساب صادرات به صورت 

 

 یپرداخت مبلغ 

مطلع  دیسررس زانیو م یافتیپرداخت در زانیتوانند از م یشود. کاربران م یم تیریماژول مد نیتوسط ا انمریض یپرداخت ها تمام

 شوند.

 

 پرداخت ها شیپ 

پرداخت است. پس از پرداخت  شیانجام آن وجود دارد که پ یبرا یخاص ندیشود، فرآ یبستر شفاخانهدر  مریضقرار است هر  یوقت

 شود. یپرداخت کسر م شیاز آن پ

 

 و دستمزد کارکنان حقوق 
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حقوق اضافه کند.  گرید یاریو بس رشی، پرستاران، داروسازان، پذداکترانکاربر خاص از جمله  کی یتواند برا یحسابدار م/ریمد

 مشاهده کند. اتیحقوق و دستمزد خود را با جزئ ستیتواند ل یم نیکاربر همچن

 

 بستر تیریمد 

 بستر انواع 

به  رهیو غ .VIP ،AC ،Non Acها بخش  بسترکنند. انواع  لیو درک بهتر خود تسه یراحت یخود را برا بسترتوانند  یم کاربران

 .دیکن جادیخود ا ازیبر اساس ن دیتوان یعالوه شما م

 

 بستر 

را اضافه کنند. به طور  بسترموارد مربوط به  ریو سا بسترو اطالعات مناسب آنها مانند نوع  بستر نیتوانند چند یم بستر رانیمد

اختصاص داده شد، به طور خودکار  انمریضاز  یبه برخ بسترکه  یگامشوند. هن یم جادیها به صورت موجود ا بسترفرض،  شیپ

 کرد. رییقابل دسترس تغ ریبه غ

 

 بستر صیتخص 

کنند  یرا فراهم م یمکان نیها هستند. اما آنها همچن شفاخانهدر  انمریضمراقبت به /یخدمات رسان یبرا یها منابع برجسته ا بستر

مناسب نقش  بستر نییتع ان،مریضبهتر  یبستر ی. برارندیدر صف قرار گ ازیمورد ن اریدرمان بس یتوانند برا یم انمریضکه 

 .رددا یشفاخانهدر هر  یاتیح

 

 مریض کیبه  بستر کی، بسترو  مریضبا انتخاب آن  دیتوان یشود. شما م یم تیریماژول مد نیبه طور موثر توسط ا ندیفرآ نیا و

 کند. یم رییدسترس تغ رقابلیبه صورت خودکار به حالت غ بستر. آن دیخاص اختصاص ده

 

 خون بانک 

  خریطه های خون 

خون در زمان  یسن نیانگیاز م نانیاطم ،یهر گروه خون یبرا یشامل حفظ موجود نیخون است. ا تیریخون مسئول مد بانک

کارکنان  ن،یاستفاده نشده است. بنابرا یگرید لیچه مقدار خون به دل ایشود  یم یمیاست که قد یصدور و نظارت بر مقدار خون

 کنند. افتیموجود در بانک خون را در یخون گروهموجود در مورد  اتیتوانند جزئ یم تیریمد

 

 خون اهداکنندگان 

و  یاهدا، گروه خون خیبا افزودن نام اهداکننده، تار دیتوان ی. مدیکن تیریاهداکنندگان خون را مد ستیل دیتوان یقسمت م نیا در

 .دیاو را اضافه کن اتیجزئ ت،یجنس
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 پرونده ها تیریمد 

 موارد 

 مریضبه موقع، موثر، کارآمد، عادالنه و  من،یا یو ارائه مراقبت ها یهماهنگ یبرا دیاست و با یضرور اریمورد بس تیریمد

 کند. تیریتواند آن را مد یم یماژول به راحت نیمحور موثر باشد. ا

 

 سیک یکننده ها یدگیرس 

شوند.  یم مریضپرونده ها را دارد. آنها وارد تمام موارد  تیریما است که مجوز مد ستمیکاربر در س یکننده پرونده نوع کنترل

 .دیکن تیریکنند، مد یدگیپرونده ها رس یبخش به تمام نیرا که قرار است در ا یکارکنان دیتوان یم نیبنابرا

 

 انمریض رشیپذ 

 اتیجزئ دیتوان یم اتیکند. با وارد کردن جزئ یم رشیشود و از آنها پذ یبه درمان مربوطه منتقل م مریضاز ثبت پرونده،  پس

 .دیرا انتخاب کن رهینامه و غ مهیب رش،یپذ خیتار ،مریض. به عنوان مثال دیرا اضافه کن مریض رشیپذ

 

 اسناد 

 سند انواع 

 کنند. تیریمد گریموارد د یاریو بس نامهیصدور گواه د،ییاهداف مختلف مانند تأ یتوانند انواع اسناد مختلف را برا یم کاربران

 

 اسناد 

اهداف مختلف  یتواند دوباره از آن اسناد برا یکرد و کاربر م تیریمد/رهیبخش ذخ نیتوان در ا یاسناد ممکن را م تمام .1

 استفاده کند.

 

 .نندیاسناد او را بب توانندیکاربران فقط م ریکه سا یدر حال ند،یهمه اسناد را بب تواندیم نیادم .2

 

 خدمات 

 ها مهیب 

 رشیاضافه کردن سوابق پذ نیتواند در ح یم Touشود.  یم تیریبا آنها مرتبط است مد شفاخانهکه  یشخص ثالث یها مهیب تمام

 شود بعداً روند ادعاها آسان تر شود. یرا انتخاب کند. که باعث م مهیب ،مریض
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 ها بسته 

 یاز بسته ها را برا یانواع مختلف دیتوان یکند. شما م تیریمد یمختلف را در حالت دسته ا یها سیتواند سرو یماژول م نیا

 از خدمات هستند. ی. بسته ها شامل انواع مختلفدیکن جادیکاربران ا

 

 خدمات 

 مانند ییها شفاخانهخدمات  دیتوان یم نجایا در

 .دیبسته خاص انتخاب کن کی یرا برا سیآن سرو دیتوان یخدمات م جادی. پس از اگریموارد د یاریدر منزل و بس تیزیآمبوالنس، و

 

 آمبوالنس 

رکوردها را با اضافه  نیا دیتوان یم ی. شما به سادگدیبخش اضافه کن نیآمبوالنس خود را در ا یمشخصات خودرو دیتوان یم شما

 .دیکن تیریمد رهیو غ هینقل لهینام راننده، شماره وس ه،ینقل لهیمانند مدل وس هیکردن اطالعات اول

 

 با آمبوالنس تماس 

 انمریضاز  یکه آمبوالنس به برخ ی. هنگامدیاستفاده کننده مشاهده کن مریضآمبوالنس را با مشخصات  ستیل دیتوان یبخش م نیا در

 شود. یشود، به طور خودکار از دسترس خارج م یاختصاص داده م

 

 داکتران 

به پرونده،  یدگیکند. رس تیریخود را مد انمریضتواند  یشوند. دکتر خودش م یم تیریماژول مد نیدر ا شفاخانه داکتران تمام

و  سندینو ینسخه م دوا ها ریسا یکنند و برا یم هیدارو ته انمریض یبرا داکتران. رهیو غ ان،مریضمالقات  یقرارها تیریمد

 کنند. یم جادیا انمریض یرا برا اتیگزارش عمل

 

 پزشک یها بخش 

از بخش  ستمیافزودن پزشک به س نیدر ح دیتوان یدارند. شما م یپزشک بر اساس تخصص و تخصصشان انواع مختلف یها دپارتمان

 .دیپزشک استفاده کن یها

 

 پزشک یها برنامه 

 یپزشک برا یکنند که چه زمان افتیدر یاز آنجا اطالعات توانندیهمه م رایهستند، ز انمریض یبرا یبخش مهم نیهمچن هابرنامه

 درمان آنها در دسترس خواهد بود. یقرار مالقات برا ای نهیمعا
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 نسخه 

 یخاص اضافه م مریض ینسخه را برا اتیجزئ ،مریضپس از مطالعه  رایکنند، ز یبخش استفاده م نیاز ا شتریب داکتران معموالً 

 کنند.

 

 ها گزارش 

 تولد گزارش 

ممکن است در پرونده  شفاخانه. پرونده تولد رندیپذ یم یحیها سوابق تولد را به عنوان مدرک ترج شفاخانه ،یطور کل به .1

 شده است. دییبه عنوان نگهبان پرونده تأ شفاخانه یشخص رسم کیباشد که توسط  شفاخانهتولد  یگواه ایتولد  یپزشک

 

 .رهیو غ خیدکتر، تار ،مریض. به عنوان مثال دیگزارش تولد اضافه کن دیتوان یم اتیبا افزودن جزئ فقط .2

 

 قیتحق یها گزارش 

علت  نییتع ای تیحساس ،یمریض یندهایها، فرآ یمریضنظارت بر  ای صیتشخ ،ییشناسا یاست که برا یروش یپزشک شیآزما

 شگاهیآزما کیاست و معموالً در  یمولکول صیو تشخ ینیبال یمیمربوط به ش یپزشک شاتیشود. آزما یانجام م یمریض یاصل

 شود. یانجام م یپزشک

 

 مرگ یها گزارش 

ماژول جمع  نی. تمام اطالعات مربوط به مرگ در ارندیپذ یم یحیها سوابق مرگ را به عنوان مدرک ترج شفاخانه ،یطور کل به

 شده است. یآور

 

 اتیعمل یها گزارش 

نوشته شود. گزارش عمل بالفاصله  یجراح اتیثبت جزئ یبرا مریض یتواند در پرونده پزشک یاست که م یعمل گزارش گزارش

 شود. یم یسیرونو مریضشود و بعداً در پرونده  یم کتهید یعمل جراح کیپس از اتمام 

 

 حسابداران 

کنند.  تیریبخش را مد نیاتوانند  یاست که در مورد صورتحساب/صورتحساب مجوز دارد. آنها م یستمیکاربر در س کی حسابدار

 .دیقسمت مشاهده کن نیشده را در ا جادیحسابدار ا ستیل دیو بتوان دیکن جادیحسابدار ا کی دیتوان یشما م

 

 پرستاران 
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ارائه  ان،مریض یبرا نی، بخش، کاببستراختصاص  ،یپرونده و به روز رسان جادیکنند. ا تیریرا مد انمریضتوانند  یم پرستاران

و مرگ  دیتولد نوزادان جد ات،یپرونده عمل نی. همچنتیوضع یبانک خون و به روز رسان تیریمد ،مریضدارو بر اساس نسخه 

 کرد. تیریتوان توسط آنها مد یرا م انمریض

 

 انمریض 

 رهیو غ صیترخ/رشیقه پذ، سابقه عمل خود، سابدوا ها، داکترانو در دسترس بودن  تیتواند قرار مالقات ها، وضع یم مریض کی

 را مشاهده کند.

 

 رشیپذ مسئول 

سوابق  کنند،یم تیریها را مدنامه کنند،یکمک م انمریضبه  ،یتماس تلفن یهابا پرسش کنند،یکمک م انمریضبه  رشیپذ نیمسئول

 انمریضمسئول ارائه اطالعات به  نیهمچن رشیپذ نی. مسئولدهندیم نانیاطم یپزشک اتیعمل یروان یو از اجرا کنندیم یگانیرا با

 به قرار مالقات ها هستند. یدگیافتد و رس یاتفاق م کینیدر مورد آنچه در کل

 

 داروسازان 

و  یبسته بند ب،یرا با ترک دوا ها. دیدارو کمک کن هیبه ته یدرمان یها یناسازگار صیدستورات پزشک و تشخ ریو تفس یبررس با

 کند. مشاوره مداخالت یرا کنترل م دوا ها ،ییدارو ید. با نظارت بر درمان هاکن یم عیتوز دوا هابرچسب زدن 

 

 شگاهیآزما یها نیتکنس 

 یها نیدارند. تکنس دزیو ا ابتیمانند سرطان، د ییها یمریض صیو تشخ یریشگیدر پ یدینقش کل یپزشک شگاهیآزما یها نیتکنس

نمونه ها  یرا رو یشگاهیآزما یها شیکنند و آزما یکار م یپزشک نیتکنس ای شگاهیآزما رینظر پزشک، مد ریز یپزشک شگاهیآزما

 دهند. یانجام م

 

 (IPD) انمریضدر بخش 

تواند  یم ریاست که در آن مد مریض رشیمانند پذ IPDکند.  تیریماژول مد نیرا در ا مریض IPD اتیتواند جزئ یم ریمد .1

 کند. تیریکه رزرو کرده است مد یو بستر مریض رشیرا هنگام پذ اتیتمام جزئ

 

 هیتواند از آن صورتحساب ته یم ریشود و مد تیریمد دیبا مریض یها نهیوجود دارد که در آن هز زیها ن نهیهز تیریمد .2

 کند.

 

 کنند. تیریرا مد IPDماژول  یهاداده توانندیم رشیکارشناس پذ/داکتران/ریمد .3
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 نام مشاور ثبت 

 .دیاضافه کن یچند دستورالعمل اضاف نیثابت اضافه کند. و همچن مریض یتواند برا یم نیماژول ادم نیاستفاده از ا با

 

 صیتشخ 

گزارش و  خیتوانند نوع گزارش، تار یم داکتراندهند.  صیرا تشخ مریض IPD اتیتوانند جزئ یم داکترانماژول  نیاستفاده از ا با

 ه کنند.اضافه کردن گزارش اضاف نیرا در ح یسند نیهمچن

 

 یزمان جدول 

اضافه کنند و  خیرا بر اساس تار یتوانند سوابق جدول زمان یسرپرست م ای داکتراننفره است.  کیمانند مکالمات  یزمان جدول

 .ندیوارد شده توسط مشاور خود را بب یجدول زمان اتیبتواند تمام جزئ دیبا مریضکنند.  مهیاسناد را به آن ضم

 

 نسخه 

دارو  نیرا اضافه کند. و همچن یسرصفحه و پاورق یها ادداشتیتواند  ی. که در آن مسندینسخه بنو مریض یتوانند برا یم داکتران

 دیاضافه کن

 مصرف کند و چه مقدار از آن را مصرف کند. دیرا با ییچه دارو مریض نکهیا ات،یجزئ

 

 ها نهیهز 

اضافه شده  یها نهی. مجموع تمام هزدیشارژ اضافه کن یرا بر اساس دسته ها مریض یها نهیهز دیتوان یماژول م نیاستفاده از ا با

 دهد. یصورت حساب انجام م دیتول نیرا در ح

 

 یپرداخت مبلغ 

اضافه شده به صورت حساب منعکس  ی. پرداخت هاردیرا بپذ مریض یو چک ینقد یپرداخت ها یتواند به صورت دست یم ریمد

 خواهد شد.

 

 (OPD) خارج از منزل انمریضبخش 

 یبرا نیشده است. ا یطراح شفاخانهو کارکنان  مریض نینقطه تماس ب نیاول یاست که برا یشفاخانهبخش  کی OPD. درمانگاه

 .دیکن تیریرا مد مریض اتیجزئ دیتوان یاست که از آنجا م گرید یماژول فرع 3 یاست. دارا دیمف اریبس مریضسوابق  یریگیپ
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 دیبازد 

مراجعه کرده است. تمام سابقه  شفاخانهبه  یدر چه زمان مریضکه کدام  دیکن یبررس دیتوان یماژول م نیاستفاده از ا با .1

 شود. یم تیریماژول مد نیشما در ا مریض تیزیو

 

 کند. تیزیدوباره و یمشخص خیکه در تار دیبخواه مریضاز  دیتوان یم نیهمچن .2

 

 یزمان جدول 

 یبرا شنهادیشما چند پ نجای. در اکنندیاضافه م نجایبه ا مریض یرا برا یزمان یهاجدول رش،یپذ کارشناس/داکتران/ریمد .1

 او بهتر است. یبرا یزیخواهد مصرف کند و چه چ یرا که م ییکرد. چه دارو دیاضافه خواه مریض

 

 .دیخاص اضافه کن یجدول زمان کی یسند را برا کی دیتوان یم نیهمچن .2

 

 صیتشخ 

گزارش و  خیتوانند نوع گزارش، تار یم داکتراندهند.  صیرا تشخ مریض IPD اتیتوانند جزئ یم داکترانماژول  نیاستفاده از ا با

 اضافه کردن گزارش اضافه کنند. نیرا در ح یسند نیهمچن

 

 مالقات ها قرار 

از  نی. همچنندیاز تمام قرار مالقات ها را بب یستیتواند ل یم ری. مدنندیقرار مالقات ها را بب ستیتوانند ل یم مریض/  داکتران/  ریمد

 .دیمشاهده کن زین میاز قرار مالقات ها را در فرم تقو یستیل دیتوان یکند. شما م یم یبانیقرار مالقات ها پشت یبرا میتقو ینما

 

 دوا ها 

 یپزشک یها یبند دسته 

 کنند. تیریاستفاده خود مد ای ازیرا بر اساس ن ییدارو یتوانند دسته ها یم کاربران

 

 ییدارو یبرندها 

 کنند. تیریاستفاده خود مد ای ازیرا بر اساس ن ییدارو یتوانند برندها یم کاربران

 

 دوا ها 
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دارو،  یتوانند نام واقع یکنند. کاربران م تیریمد زیخود را ن یموجود یکنند و موجود تیریرا مد دوا هاتوانند تمام  یم کاربران

استفاده بهتر شما داده شده است، مشاهده  یبرا ستمیرا که در زمان اضافه کردن به س ییتمام اطالعات مربوط به دارو یعوارض جانب

 کنند.

 

 یموجود تیریمد 

 .دیکن تیریماژول مد نیآن را در ا تیفیو ک متیخود و اطالعات ق ستمیاقالم س یتمام موجود دیتوان یم شما

 

 اقالم یبند دسته 

 .رهیو غ زات،یپنبه، تجه ی. به عنوان مثال بسته هادیکن تیریماژول مد نیها را در ا تمیآ یدسته بند دیتوان یم شما

 

 موارد 

 .دیتعداد( اضافه کن لوگرم،یخود را بر اساس نوع و واحد آن )ک یموجود یکاال دیتوان یماژول م نیا در .1

 

 سهام اقالم .2

چه تعداد از  نکهیو ا دیهست یاقالم از فروشنده ا دیمثالً اگر در حال خر. دیاضافه کن ستمیرا به س تمیآ دیماژول با نیا در .3

 .دیکن یم یداریرا خر بیو غر بیعج یکاالها

 

 .ابدی یآن را صادر کند کاهش م یکس یمقدار موجود آن کاال است. و وقت تیفیک .4

 

 دیرا صادر کن تمیآ کی .5

 .دیکند صادر کن یکه شخص صادر م یتیفیو تعداد ک تمیرا با نام آ تمیآ کی دیتوان یماژول م نیدر ا نجایا در .6

 

7.  ً  شود. یموجود کسر م یواقع تیفیصدور از ک تیفیکه ک دیتوجه داشته باش لطفا

 

 دفتر جلو 

 تماس گزارش 

 یشود. برا یم افتیدر یکه از چه کس یتماس د،یخود را دنبال کن شفاخانهتماس  اتیجزئ دیتوان یماژول م نیاستفاده از ا با .1

 .دیاضافه کن یمدخل دیآن با
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گزارش تماس ها را  ستیتمام ل دیتوان یم نیداشته باشند. شما همچن یماژول دسترس نیتوانند به ا یم رشی/ مسئول پذ ریمد .2

 .دیبه اکسل صادر کن

 

 کنندگان دیبازد 

 یریگیپ نجایخود را در ا شفاخانهاز  دیسوابق بازد دیتوان یماژول وارد شوند. م نیتوانند در ا یم رشی/ مسئول پذ نیادم .1

 .دیکن

 

 ستیل دیتوان یم نیو همچن دیرا اضافه کن رهیو غ دیبازد خیاو، تار دیکننده و هدف از بازد دینام بازد دیتوان یم شما .2

 .دیرکوردها را به اکسل صادر کن

 

 

 یپست افتیدر 

 وستیپ کی دیتوان یم نی. همچندیکن یریگیپ یو از چه کسان دیکنیم افتیرا که در ییهاکیخود، پ یسوابق پست دیتوانیم نجایا در

 .دیپست را اضافه کن افتیدر خیو تار دیاضافه کن

 

را به اکسل صادر  یپست افتیاز سوابق در یستیل دیتوان یم نیماژول هستند. شما همچن نیا تیریقادر به مد رشی/ مسئول پذ ریمد

 .دیکن

 

 یپست ارسال 

 یم نی. همچندیکن یابیرد یچه کسان یو برا دیفرست یرا که م ییها کیخود، پ یسوابق ارسال پست دیتوان یم نجایا در .1

 .دیارسال پست را اضافه کن خیو تار دیاضافه کن وستیپ کی دیتوان

 

را به اکسل  یاز سوابق ارسال پست یستیل دیتوان یم نیماژول هستند. همچن نیا تیریقادر به مد رشی/ مسئول پذ ریمد .2

 .دیصادر کن

 

 صادرات 

 .دیمختلف صادر کن یها ستمیاستفاده در س یمختلف خود برا یتمام داده ها را از ماژول ها دیتوان یم شما

 

 ماتیتنظ 

 اعالنات تابلو 
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 شود. یکند، منتقل م یافراط م شفاخانه طیکه در مح یقابل توجه به هر فرد یها هیاطالع ایاعالنات، اطالعات  یاستفاده از تابلوها با

 

 ماتیتنظ 

 کند. تیریرا مد ستمیس یتواند نام تجار یم نیکند و همچن تیریدرک جامع را مد ایمورد نظر خود  ستمیتواند زبان س یم ریمد

 

 یارز چنذ 

مرتبط را در همه ماژول  راتییبرنامه خود انتخاب کند و تغ یرا برا یتواند ارز فعل یم نی. ادممیکن یم یبانیارز مختلف پشت 7از  ما

 کند. جادیها ا

 

 زبانه چند 

. مخصوص کاربر است و پس از دیانتخاب کن دیخواه یرا که م یزیهر چ دیتوان ی. شما ممیکن یم یبانیزبان مختلف پشت ۳از ما

 شود. یشناخته م زیخروج ن

 

 گرید ماتیتنظ 

 کند. تیریرا مد گرید ماتیاز تنظ یاریو بس هشفاخانساعات باز/بسته شدن  ،شفاخانه لیمیا ،شفاخانهآدرس  ،شفاخانهنام  تواندیم ریمد

 

 یپست خدمات 

 یکه م یامیموضوع و پ ل،یمیاست ا ی. فقط کافدیکارمندان خود نامه ارسال کن یبرا دیتوان یجالب است، شما م اریبس یژگیو نیا

 کند. افتیشما را در لیمیتا کاربر مرتبط ا دی. آن را ارسال کندیرا وارد کن دیارسال کن دیخواه
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