
پشتیبان رسمی مجموعه نرم افزار های ترونـد دانش



نرم افزار جامع آزمایشگاه )پذیرش، جواب دهی، نوبت دهی، ثبت و رهگیری نمونه، امضای 
دیجیتال، نمودار سابقه، ارتباط با آزمایشگاه های همکار، تعرفه اتوماتیک(

نرم افزار درمانگاه و پاراکلینیک
CISH و IHC ،نرم افزار پاتولوژی،سیتولوژی

 نرم افزار آمار و کنترل کیفی آزمایشگاه
)MRI ،نرم افزار تصویر برداری )رادیولوژی، پزشکی هسته ای

نرم افزار ژنتیک
نرم افزار انبارداری و حسابداری

سامانه اتصال دستگاه های آزمایشگاهی )یک سویه، دو سویه( به نرم افزار جامع آزمایشگاه
طراحی وب سایت )دارای سیستم مدیریت محتوا و واکنش گرا(

سامانه جواب دهی اینترنتی بیماران، پزشکان و مراکز طرف قرارداد
سامانه تلگرام ارسال هوشمند جواب

سامانه ارسال هوشمند پیامک ) خوش آمد، آماده بودن جواب و پیام های دلخواه با پنل تحت وب(
سامانه ارسال هوشمند پیامک صوتی

وب سرویس ارسال نسخ و احراز هویت بیماران بیمه سالمت
وب سرویس ارسال نسخ و احراز هویت بیماران تامین اجتماعی )ورژن جدید(

سامانه pcpos برای صندوق برنامه ها
GFR و Roma Index افزونه محاسبه

سامانه تایید نسخ بانک ملی )جافام(

نـرم افـزارها 

سـخـت افـزارها 

افــزونــه ها

کیوسک پرداخت الکترونیک و چاپ  دستورالعمل های الزم برای نمونه گیری برای بیماران
پرینتر چاپ قبض و جواب، پرینتر چاپ برچسپ وبارکدخوان، پرینتر چاپ نسخه

انواع سیستم های کامپیوتری، سرور، تجهیزات شبکه و دوربین مدار بسته



پشــتیبانی، یکــی از مراحــل اصلــی چرخــه  ی حیــات محصــوالت و پــل ارتباطــی پایــدار راهــکار بــا مشــتریان اســت. 
ــرای  ــات نرم افــزاری را ب ــرای اســتفاده ی کامل تــر از راهکارهــا و امکان ــا بســتر الزم ب تیــم راهــکار تــالش مــی کنــد ت

مشــتریان فراهــم نمایــد.
ــه  هنــگام  ــه روز شــده ی نرم افزارهــای راهــکار، ب ــا بهره منــدی از نســخه های ب ــر خدمــات پشــتیبانی فنــی، ب افــزون  ب
ایجــاد هرگونــه تغییــر در قوانیــن داخلــی مرکــز یــا ســازمان هــای بیمــه گــر و ناظــر، تنظیمــات الزم بــرای هماهنگــی 
ــن  ــرای پیاده ســازی ای ــکار ب ــال می شــود و کارشناســان پشــتیبانی راه ــرات در سیســتم های شــما اعم ــن تغیی ــا ای ب

تغییــرات همــراه شــما هســتند.

ــای شــغل  ــری ، نیازمندی ه ــد یادگی ــن فرآین ــت یافت ــال آن اهمی ــی و به دنب ــای فن ــر و تحول ه ــا تغیی ــه ب  در مواجه
و انتظارهــا از دارنــده شــغل، همــواره در حــال تغییــر و تکامــل هســتند، از ایــن رو آمــوزش موثــر کارکنــان، یکــی از 
فعالیت هــای کلیــدی در حــوزه نگهداشــت و توســعه ســرمایه انســانی اســت و از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. 
در ایــن راســتا، تیــم راهــکار اقــدام بــه تاســیس دپارتمــان آمــوزش نمــوده و بــه طــور سیســتماتیک، بــه آمــوزش نــرم 

افــزار هــا و فرآینــد هــای مرتبــط مــی پــردازد.

 خبــر و اطــالع رســانی، نقــش مهمــی در پیشــرفت و توســعه هــر مرکــز پزشــکی آزمایشــگاهی دارد. بــا توجــه بــه 
کســرت ســازمان هــای ناظــر و بیمــه گــر ) معاونــت هــای فنــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی، ســازمان هــای 
بیمــه گــر پایــه و تکمیلــی، وزارت بهداشــت، اداره هــای امــور آزمایشــگاه هــا، آزمایشــگاه هــای مرجــع ســالمت، 
اداره سیاســت گــذاری تعرفــه و نظــام پرداخــت و ..(، راهــکار بــا تاســیس کانــال تلگــرام و وب ســایت، تــالش 
مــی کنــد کــه همــه ی اطالعیــه هــای مــورد نیــاز بــرای مراکــز پزشــکی آزمایشــگاهی را در قالــب یــک مرجــع 

و در ســریع تریــن زمــان، بــه اطــالع شــما همراهــان گرانقــدر برســاند. 
ــا  ــرو رو ب ــال تلگــرام راهــکار )مرجــع اطــالع رســانی پزشــکی آزمایشــگاهی( ، کــد روب ــرای عضویــت در کان ب

گوشــی خــود اســکن نماییــد.



راهکار، تعریف دوباره مفهوم مدیریت اطالعات و فرآیند های پزشکی آزمایشگاهی


