
 

 

Προσφορά προς όλα τα μέλη του 

Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης! 

 

 

 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και myDATA για γιατρούς και 
επαγγελματίες του κλάδου υγείας, με διαχείριση ραντεβού 
ασθενών, συνεργαζόμενους ιατρούς, ιατρικές βεβαιώσεις και 
φόρμα GDPR ασθενών. 

 

Η Ελληνική Εφαρμογή Λογισμικού από την Vision Computer 
Applications, με εμπειρία 30 ετών στο ιατρικό λογισμικό! 

 

Για όλα τα μέλη του ιατρικού συλλόγου, που επιθυμούν τη απόκτηση της 

εφαρμογής, παρέχεται έκπτωση 30% στην ετήσια συνδρομή της εφαρμογής για 

πάντα! Η εφαρμογή προσφέρεται με ετήσια συνδρομή (SaaS), από 170,00€ 

μόνο με 119,00€ ανά έτος (πλέον ΦΠΑ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 2394 022964. 
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Το Vision © Medical απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες στον κλάδο υγείας, 
με λειτουργικότητες όπως: Προσαρμοσμένη φόρμα εκτύπωσης για γιατρούς, 
Ημερολόγιο ραντεβού και επισκέψεων, Πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης ασθενών, 
Γενικά στοιχεία ασθενή με ΑΜΚΑ, Ασφαλιστικό Ταμείο, Αριθμό Μητρώου, 
Δυνατότητα καθορισμού ιατρού ανά ασθενή, Ιατρικές Βεβαιώσεις, Εμφάνιση 
ραντεβού ανά ασθενή, Σύνδεση με myDATA, Αυτόματη επικοινωνία με το Λογιστή, 
Απλή και γρήγορη δημιουργία παραστατικών 

Το Vision © Medical είναι η λύση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που καλύπτει όλες τις 
ανάγκες των ιατρείων. Έχει σαν στόχο την πλήρη και γρήγορη διαχείριση των 
ραντεβού των ασθενών, πάντα σε απόλυτο συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά βιβλία και 
την απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. Τα Ιδιωτικά Ιατρεία 
και τα Διαγνωστικά Κέντρα λειτουργούν σε συνθήκες πολύ έντονου ανταγωνισμού. 
Η χρήση του Vision © Medical απλουστεύει και επιταχύνει τις χρονοβόρες εργασίες. 
Επιτυγχάνει σημαντική οικονομία πόρων, με αποτέλεσμα τo Ιατρείο να μπορεί να 
λειτουργήσει ομαλά, αποδοτικά και πολύ ανταγωνιστικά. 

 

Το Vision © Medical παρέχει ένα μεγάλο πλήθος δυνατοτήτων και εργαλείων, τα 
σημαντικότερα εκ των οποίων περιγράφονται παρακάτω: 

Ημερολόγιο τύπου Outlook με ενημέρωση των ραντεβού ανά Ιατρό και τμήμα, ανά 
ημέρα και ώρα. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε τα ραντεβού 
των ασθενών ανά τμήμα και ιατρό. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα δέσμευσης 
χρόνου στο ημερολόγιο για όλους τους γιατρούς (π.χ. απουσία σε ιατρικό συνέδριο). 
Επίσης μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποστείλετε ηλεκτρονικά τα ραντεβού του κάθε 
ιατρού για την επόμενη ημέρα, εβδομάδα, μήνα κ.α. 
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Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR) ασθενή με τα δημογραφικά στοιχεία του. 
Ευρετήριο ασθενών με έξυπνους τρόπους αναζήτησης αποτελεσμάτων και φίλτρα 
ομαδοποίησης τους καθώς και βασικά στατιστικά στοιχεία. Παρακολουθήστε το 
ιστορικό των επισκέψεων των ασθενών σας ώστε να μη χάνετε τίποτα.  

 

Έκδοση Μηχανογραφημένων Παραστατικών 

 
Η εφαρμογή Vision © Medical διαθέτει κύκλωμα έκδοσης μηχανογραφημένων 
παραστατικών συναλλαγών (για παροχή υπηρεσιών) προς τους ασθενείς. Προσφέρει 
τη δυνατότητα πλήρους προσαρμοσμένης φόρμας εκτύπωσης καθώς και τη 
δυνατότητα έκδοσης της Απόδειξης Παροχής σε ηλεκτρονικό αρχείο για την 
αποστολή της μέσω email στον ασθενή.  
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Το Vision © Medical διαθέτει επικοινωνία των πληροφοριών στα διαφορετικά 
σημεία της ώστε να σχηματίζεται μία σφαιρικότερη αντίληψη της υγείας του ασθενή 
από τον ιατρό. Διαχειριστείτε είτε εσείς είτε η γραμματέας σας τα ραντεβού και τις 
επισκέψεις του ιατρείου και οργανώστε το πρόγραμμά σας. Οργανώστε το 
πρόγραμμα των επισκέψεων σας για μικρό ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Τα παραπάνω κυκλώματα της εφαρμογής διαθέτουν πλήθος εκτυπώσεων καθώς και 
η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας φίλτρων δεδομένων καθώς και 
ταξινόμησης αυτών. 

Σύνδεση με myDATA 

Απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. για άμεση αποστολή 
τιμολογίων. Αποστείλετε πιστοποιημένα ηλεκτρονικά τιμολόγια στην πλατφόρμα 
myDATA της ΑΑΔΕ, απευθείας από το Vision © Medical. 
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Κύκλωμα Διαχείρισης Εσόδων & Εξόδων 
 
Η διαχείριση και παρακολούθηση των εξόδων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία τόσο 
για εσάς τους ίδιους όσο και για τους λογιστές σας. Με το Vision © Medical μπορείτε 
να ελέγξετε τα έξοδα του ιατρείου σας και να ενημερώσετε έγκαιρα τον λογιστή σας. 
 

 
 
Επιπλέον Δυνατότητες: 

• Back up – Restore 

• Εκτύπωση Επιστολόχαρτων (Α4) με το λογότυπο του ιατρού 

• Εύκολη παραμετροποίηση στοιχείων Ιατρείου με εύκολη εισαγωγή του 
λογότυπου του ιατρού 

• Κύκλωμα Εσόδων και Εξόδων 

• Ταμείο Ιατρείου 

• Άμεση κλήση κειμένου σε όλα τα πεδία σχολίων 

• Ενσωματωμένος κειμενογράφος για την εύκολη καταχώρηση σχολίων 

• Φωτογραφία Ασθενούς 

• Ειδική φόρμα συγκατάθεσης της διασφάλισης των Προσωπικών Δεδομένων 
των Ασθενών (GDPR). 
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• Δυνατότητα διασύνδεσης με Signature Pad για την ενσωμάτωση της 
ηλεκτρονικής υπογραφής του ασθενούς σε φόρμα διασφάλισης προσωπικών 
δεδομένων (GDPR) 

 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας, στα παρακάτω στοιχεία. 
 
 
Με εκτίμηση 
για την Vision Computer Applications, 
 
 
 
Διαμαντίδης Ευάγγελος 
Σύμβουλος Μηχανογράφησης 
BSc (hons) Econ, MA MarCom 

 

 
Μεγ. Αλεξάνδρου 14, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, 572 00 
Τηλ: 2394 022964, Φαξ: 2394 020325 
info@visionca.eu, http://www.visionca.eu  

 

       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Η λέξη Vision (Όραμα) προέρχεται από το λατινικό vide που σημαίνει "να δει!" 
 

"Το θαυμαστικό υπονοεί κάτι πέρα από τη συνηθισμένη θέα. Υπονοεί τη γνώση και την πρόβλεψη. 
Είναι μια δήλωση της επιθυμητής μελλοντικής κατάστασης..." 

[Cummings S. Davies J. (1994)] 
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