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 Terminarz – niezwykle przejrzyste i funkcjonalne narzędzie pozwalające zapisywać pacjentów  

na wizyty. Kalendarz umożliwia szybkie wyszukiwanie wolnych terminów wizyt, wysłanie smsowych 

bądź mailowych przypomnień o zbliżającej się wizycie. Ponadto każdy z lekarzy może 

zsynchronizować kalendarz z aplikacją Google Calendar, dzięki czemu możliwy jest podgląd 

zaplanowanych wizyt w wybranym terminie z poziomu każdej przeglądarki internetowej. Możliwy jest 

także wydruk agendy wizyt  dla lekarza na dany dzień. 

 Terminarz on-line – chcąc zapisać się na wizytę pacjent ma możliwość podglądu grafików wybranych 

lekarzy wraz z ich wolnymi terminami. Dzięki temu nie ruszając się z domu pacjent dokonuje 

rezerwacji terminu wizyty na stronie internetowej gabinetu. 

 E-komunikacja z pacjentami – w swym podstawowym wymiarze dzięki tej funkcjonalności istnieje 

możliwość przypominania pacjentom o zbliżającej się wizycie za pomocą smsa lub e-maila. 

Funkcjonalność można również wykorzystać do tworzenia i wysyłania newslettera, informacji  

o aktualnych promocjach lub przypomnień o konieczności umówienia okresowej wizyty kontrolnej.  

 Tworzenie zleceń protetycznych – moduł pozwala na tworzenie szczegółowych zleceń 

protetycznych oraz przesyłanie ich w czasie rzeczywistym do pracowni protetycznej posiadającej 

program Protetic4You. 

 E-komunikacja z protetykami – moduł daje możliwość szczegółowego wglądu we wszystkie 

(niezależnie od pracowni realizującej) zlecenia protetyczne gabinetu. Dzięki komunikacji on-line 

możliwe jest uzyskanie wyceny finansowej oraz czasowej prac u różnych techników w bardzo krótkim 

czasie. Pozwala to podejmować racjonalne kosztowo i dostosowane do możliwości pacjenta decyzje 

dotyczące wyboru pracowni dla konkretnego zlecenia. Przechowywana w programie historia 

rozliczeń z poszczególnymi pracowniami, historia komunikacji i kolejnych przymiarek oraz historia 

reklamacji pozwala podejmować racjonalne decyzje w zakresie doboru współpracujących pracowni 

czy negocjowania z nimi polityki cenowej.  



 

 

 Promocje i programy lojalnościowe – moduł umożliwia nawiązywanie długofalowych więzi  

z pacjentami poprzez tworzenie i definiowanie w programie adekwatnych do ich potrzeb i oczekiwań 

programów lojalnościowych oraz zdobywanie nowych pacjentów poprzez atrakcyjne programy 

promocyjne, które również można zdefiniować w programie.   

 Edytor wydruków – rozwiązanie jest analogiczne do powszechnie znanych edytorów tekstu i tak jak 

one pozwala w intuicyjny sposób formatować dowolne wydruki, tworzyć ich wzory oraz podpinać je 

pod dowolne zakładki programu. Dotyczy to: skierowań, oświadczeń pacjentów, zaświadczeń 

lekarskich, zgód na leczenie, itp. Nagłówki i stopki wydruków są każdorazowo uzupełniane o nazwę 

 i logo gabinetu wprowadzone w Panelu Administracyjnym. 

 Zarządzanie uprawnieniami – narzędzie pozwalające w prosty i przejrzysty sposób skonfigurować 

uprawnienia dla użytkowników programu. Możemy samodzielnie podzielić użytkowników na grupy 

(lekarze, recepcja, księgowość, itp.), a następnie dla każdej z nich wybrać do jakich modułów, 

funkcjonalności w programie mają posiadać dostęp. 

 Raporty – moduł zawierający szereg raportów przydatnych w pracy każdego gabinetu 

stomatologicznego. Program pozwala wyświetlić m. in. statystykę wykonywanych prac przez lekarza, 

zestawienie czasu pracy, rozliczenie szczegółowe lekarza, statystykę płatności itp.  

 

Ponadto w standardowej wersji program zawiera: listy i karty pacjentów, listy współpracujących 

techników, recepty, moduły lekarzy wraz z ich terminarzami oraz szereg innych wymaganych w bieżącej 

pracy gabinetu. Dodatkowo program Stomatic4You Express Plus jest połączony on-line  

z oprogramowaniem dedykowanym dla pracowni protetycznych – Protetic4You. Przynosi to 

wymierne korzyści dla gabinetu stomatologicznego. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

 przesłanie zlecenia protetycznego droga elektroniczną, 

 śledzenie i kontrola postępu prac nad zleceniem protetycznym w czasie rzeczywistym, 

 elektroniczna, interaktywna komunikacja z gabinetem stomatologicznym, 

 elektroniczne rozliczenie prac, 

 rejestracja reklamacji, 

 możliwość prowadzenia statystyk kosztów, czasu realizacji i jakości poszczególnych zleceń 

protetycznych, 

 wiarygodne porównanie współpracy z różnymi gabinetami stomatologicznymi,   

 skróceniu czasu obsługi pacjenta. 


