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i.Com mobile
Eﬁcientizați-vă ﬂuxul de lucru - valoriﬁcați-vă ﬂuxul
conversațiilor

Comunicația mobilă este cheia în procesul de consultație într-un cabinet modern. ZEISS i.Com mobile este o aplicație pentru iPad versatilă și ușor de
utilizat care vă transformă ﬂuxul de lucru, procesele de informare și comunicarea cu pacienții dumneavoastră. Gestionarea inteligentă a datelor vă permite
să vă concentrați mai mult asupra nevoilor pacientului dumneavoastră în timpul procesului de măsurare și consultație, permițându-vă să ﬁți cu un pas
înainte în procesul de consultație al secolului al XXI-lea.
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Descoperiți o dimensiune cu totul și cu totul nouă a ﬂexibilității și
interacțiunii cu pacientul. Toate măsurătorile efectuate cu Instrumentele
ZEISS pot ﬁ consultate pe iPad și sunt în mod automat stocate pe serverul
ZEISS i.Com, care asigură acces central la toate datele de pe diferite iPaduri. Controlați de la distanță ZEISS i.Proﬁler plus, ZEISS i.Terminal 2 și noua
Unitate pentru refracție subiectivă: ZEISS VISUPHOR 500 & ZEISS
VISUSCREEN 500 într-un mod la îndemână, folosindu-vă iPad-ul și
conexiunea WiFi.
Interfața sistemului ZEISS i.Com mobile este deosebit de ușor de utilizat;
efectuarea și veriﬁcarea examinărilor sunt simple și clare.
ZEISS i.Com mobile sprijină întregul proces de consultație - de la
examinarea cu refracția obiectivă și subiectivă și până la consultația
pentru determinarea lentilelor și centrarea acestora. Informați-i pe
pacienții dumneavoastră despre rezultatele măsurătorilor și demonstrațile beneﬁciile lentilelor ZEISS și proprietățile acestora.

Avantajele pentru dumneavoastră dintr-o privire:
Pachet complet integrat de funcții și module de gestionare a datelor,
consultație și demonstrație.
Controlul de la distanță al tuturor dispozitivelor de măsură ZEISS prin
iPad.
Stocarea centrală a datelor pe serverul ZEISS i.Com pentru capacitatea
de operare multi-utilizator.
Interfață pentru transfer de date de la ZEISS i.Com mobile la PMS/EMR.

2 // Modulul „Exam”
Obțineți, salvați și gestionați toate datele de examinare: Încărcați și
editați datele refracției subiective și obiective. Controlați de la distanță
ZEISS i.Proﬁler plus, ZEISS VISUSCREEN 500 și ZEISS VISUPHOR 500 pentru a
obține toate datele printr-un simplu clic. Sunt furnizate o diagramă
pentru cititul la apropiere; veriﬁcare wavefront, PSF și analiză ZEISS
i.Scription.



ZEISS este unul dintre producătorii de top de
lentile de ochelari din lume, care s-a angajat
să ofere o precizie și un confort vizual maxim.
ZEISS proiectează și produce lentile,
instrumente și sisteme de măsurare, cât și
concepte de vânzare și servicii tehnologice,
destinate să ridice în continuare standardele în
domeniul îngrijirii vizuale.
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ZEISS Serviciul Clienți
 +40 257254816
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