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Αποκτήστε 
απεριόριστη πρόσβαση 
σε όλες τις δυνατότητες

του προγράμματος
δωρεάν για τους 

πρώτους 150 ασθενείς

Δωρεάν χρήση

Μάθετε περισσότερα

https://office.galinos.gr/

Γαληνός Office | Εύχρηστο και αξιόπιστο πρόγραμμα ιατρείου

Το Γαληνός Office προσδίδει στο σύγχρονο ιατρείο το απαραίτητο λειτουργικό 
πλεονέκτημα. Οι καθημερινές σας εργασίες, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
η τήρηση φακέλου υγείας και ο προγραμματισμός ραντεβού, εκτελούνται πιο 
αποτελεσματικά. Την αξιοπιστία του εγγυάται η Ergobyte, η εταιρεία που 
δημιούργησε τον φαρμακευτικό οδηγό galinos.gr.

Οργανώστε το ιατρείο σας

Η τεχνική αρτιότητα και η σύγχρονη 
σχεδίαση συνθέτουν ένα ιδανικό 
περιβάλλον χρήσης που επιταχύνει 
τη ροή εργασίας.

•  Φάκελος υγείας ασθενούς. 

Προσαρμόζεται με βάση την ειδικότητα. 

Περιλαμβάνει το ατομικό ιστορικό, τη 

φαρμακευτική αγωγή, τα ζωτικά σημεία, 

τα αποτελέσματα εξετάσεων, τα 

εμβόλια, και πολλά άλλα.

•  Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

Εξοικονομήστε χρόνο αντιγράφοντας 

συνταγές και παραπεμπτικά από άλλο 

ασθενή ή γιατρό. Εισάγετε τους 

ασθενείς σας στο πρόγραμμα 

αντλώντας στοιχεία από το

e-prescription.gr.

•  Παραστατικά και myDATA. Εκδώστε 

αποδείξεις και υποβάλετε τα στοιχεία 

στην ΑΑΔΕ με ελάχιστα κλικ. 

Παρακολουθήστε τα οικονονικά 

αποτελέσματα της επιχείρησής σας.

•  Διαχείριση ιατρείου. Με μια ματιά 

έχετε πλήρη εικόνα της κίνησης του 

ιατρείου. Η εύρεση ραντεβού με βάση 

τη διαθεσιμότητα διευκολύνει τον 

καθημερινό προγραμματισμό.

•  Επαφές και μηνύματα. Κρατήστε το 

αρχείο των προσώπων με τα οποία 

επικοινωνείτε και συναλλάσσεστε. 

Στείλτε εύκολα e-mail και SMS.

•  Οργάνωση αρχείων. Τα έγγραφα και 

οι εικόνες που μεταφορτώνονται 

ομαδοποιούνται σε φακέλους. Έχετε 

πρόσβαση στα αρχεία σας ανά πάσα 

στιγμή, από οπουδήποτε.

Τα δεδομένα πάντα δίπλα σας

Ως cloud υπηρεσία, το Γαληνός Office 
προσφέρει ευελιξία και χαμηλό 
κόστος, πάντα με γνώμονα την 
ασφάλεια.

•  Πρόσβαση από παντού. Μοναδική 

απαίτηση για τη χρήση του 

προγράμματος είναι η σύνδεση στο 

Internet. Έτσι, έχετε πρόσβαση στο 

ιατρείο σας όπου και αν βρίσκεστε και 

από οποιαδήποτε συσκευή 

(υπολογιστή, tablet, smartphone). 

•  Άμεση λήψη ενημερώσεων. Οι 

διαδικασίες εγκατάστασης λογισμικού 

και λήψης αναβαθμίσεων δεν σας 

απασχολούν πλέον. Έχετε πάντα την 

τελευταία έκδοση του προγράμματος.

•  Ασφάλεια δεδομένων. Χάρη στην 

τεχνολογία Zero Knowledge, όλα τα 

ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα 

προστατεύονται από κακόβουλες 

ενέργειες. Επιπλέον, με ένα μόνο κλικ, 

μπορείτε να λάβετε αντίγραφα όλων 

των δεδομένων σας.

Μια ολοκληρωμένη λύση

Οι βασικές δυνατότητες του 
προγράμματος ενισχύονται με 
πρόσθετες υπηρεσίες που 
εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία 
του ιατρείου. 

•  Πολλαπλοί χρήστες. Χρησιμοποιήστε 

το πρόγραμμα ταυτόχρονα με τους 

συνεργάτες σας. Μοιραστείτε με 

ασφάλεια τα δεδομένα ορίζοντας τα 

δικαιώματα πρόσβασης.

•  Υποστήριξη αποφάσεων. 

Αναβαθμίστε τις υπηρεσίες σας με τα 

εργαλεία παρακολούθησης 

εμβολιασμών, τον έλεγχο 

συγχορήγησης και τα γραφήματα 

εξετάσεων.

•  Άμεση υποστήριξη. Επιλύστε 

οποιαδήποτε απορία ανατρέχοντας 

στον αναλυτικό οδηγό χρήσης. 

Υποβάλετε τις δικές σας προτάσεις για 

βελτίωση μέσα από το πρόγραμμα.

•  Γρήγορη μετάβαση. Αναλαμβάνουμε 

τη μεταφορά δεδομένων από το παλιό 

σας πρόγραμμα για να ξεκινήσετε 

άμεσα, χωρίς να χάσετε τη δουλειά που 

έχετε ήδη κάνει.
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