Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ QRBC
(Biomed iPhone Application)

Με την νέα εφαρµογή της Βιοιατρικής για τα smart phones (iPhones), ο
χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες από την συσκευή του:
Επιλογή Μονάδες
1. Προβολή χρήσιµων πληροφοριών σχετικά µε τις µονάδες και κλινικές του
Οµίλου Βιοιατρική, όπως: ∆ιεύθυνση , Τηλέφωνο , Ώρες λειτουργίας, Τµήµατα
κ.α.
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Πατόντας ο χρήστης πάνω στην διεύθνση της επιλεγµένης µονάδας µπορεί
να δεί την θέση της µονάδας στον χάρτη (καθώς επίσης και την δική του).
Επίσης πατόντας πάνω στο τηλέφωνο, µπορεί ο χρήστης να καλέσει
τηλεφωνικά την επιλεγµένη µονάδα.
2. Με την χρήση του GPS που διεθέτει η συσκευή, ο χρήστης µπορεί να δει
ανά πάσα στιγµή τις κοντινότερες µονάδε ή κλινικές του Οµίλου Βιοιατρική σε
ακτίνα 3 χλµ.
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Με την χρήση των χαρτών ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει την απόσταση
των µονάδων από την θέση του (η οποία υπολογίζεται αυτόµατα από το GPS
της συσκευής του), καθώς επίσης και να δεί πληροφορίες σχετικά µε την
µετάβασή πρός την αντίστοιχη µονάδα.
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Επιλογή Υπηρεσίες
1. Ο χρήστης πατόντας απλά ένα πλήκτρο. Μπορεί να καλέσει το τηλεφωνικό
κέντρο της Βιοιατρική για να κλείσει κάποιο ραντεβού.
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2. Εισαγωγή των αποτελεσµάτων της/των επισκέψεων σας στην Βιοιατρική µε
σκοπό την δηµιουργία του Ιατρικού Ιστορικού σας, στο τηλέφωνό σας. Αυτή
η επιλογή σας δίνει την δυνατότητα να έχετε ανά πάσα στιγµή µαζί σας (στο
κινητό σας) τα αποτελέσµατα των εξετάσεων σας και της έυκολης επίδειξης
τους στον ιατρό σας.
Μπορείτε να εισάγετε τα αποτελέσµατα κάθε επίσκεψης σας ξεχωριστά
(Αποτελέσµατα Επίσκεψης) ή µαζικά όλα τα αποτελέσµατα των
επισκέψεων σας από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία και πίσω (Όλα τα
Αποτελέσµατα).
Η εισαγωγή των αποτελεσµάτων σας γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο:
α. Η λήψη των αποτελεσµάτων γίνεται µέσω Internet, για αυτό τον λόγο
ενεργοποιήστε την πρόσβαση Internet (µέσω wifi ή 3G) στην συσκευή σας.
β. Πατήστε στην επιλογή Αποτελέσµατα Επίσκεψης (για µια µεµονωµένη
επίσκεψη) ή στην επιλογή Όλα τα Αποτελέσµατα (για µαζική εισαγωγή).
γ. Στο πεδίο: Κωδ. Πελάτη , εισάγετε τον κωδικό πελάτη, ο οποίος
αναγράφεται στην κάρτα υγείας της Βιοιατρικής που έχετε στην διάθεσή σας.
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(Αν δεν έχετε κάρτα υγείας Βιοιατρικής θα πρέπει να την προµηθευτείτε από
την κοντινότερη µονάδα της Βιοιατρικής).
Στην συνέχεια πατήστε στο πλήκτρο Σάρωση Barcode (ακριβώς παρακάτω).
Μόλις ενεργοποιηθεί η camera της συσκευής σας, χρησιµοποιήστε την για να
σαρώσετε το QR-Barcode που βρίσκεται κάτω αριστερά στο χαρτί των
αποτελεσµάτων σας που έχετε παραλάβει από την Βιοιατρική όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

Ο συνδυασµός του κωδικού πελάτη και του QR-Barcode που µόλις έχετε
σαρώσει θα έχει σαν αποτέλεσµα την λήψη των αποτελεσµάτων σας µέσω
Internet.
Προσοχή! Για την σάρωση χρησιµοποιείτε µόνο το ένα (1) barcode από
αυτά που βρίσκονται στο σύνολο των σελίδων των αποτελεσµάτων
σας.

-6-

Για να συνεχίσετε την διαδικασία εισαγωγής και αποθήκευσης των
αποτελεσµάτων σας, πατήστε στο πλήκτρο Επόµενο (Πάνω δεξιά στην
µπάρα πλοήγησης µε πράσινο χρώµα).
δ. Στην οθόνη που θα εµφανιστεί µπορείτε να δείτε την λίστα των
αποτελεσµάτων σας για τις επισκέψεις ή την επίσκεψη που έχετε σαρώσει. Σε
κάθε αποτέλεσµα υπάρχει η ένδειξη Μη αποθηκευµένο ή Αποθηκευµένο
ανάλογα αν το αποτέλεσµα είναι ή όχι ήδη αποθηκευµενο στην συσκευή σας.
Πατήστε στην επιλογή Αποθήκευση για την εισαγωγή και την αποθήκευση
των αποτελεσµάτων σας.
Προσοχή! Ανάλογα µε τον όγκο των εξετάσεων σας η διαδικασία µπορεί να
διαρκέσει µερικά λεπτά.
3. Αφού έχετε εισάγει αποτελέσµατα των εξετάσεων σας στην συσκευή σας,
µπορείτε να δείτε το ιστορικό σας επιλέγοντας Ιστορικό Εξετάσεων. Για
λόγους ασφαλείας θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης (password). Αν δεν
έχετε δηλώσει κάποιο κωδικό ασφαλείας, πατήστε στην επιλογή ∆ιαχείριση
(κάτω δεξιά), και στην συνέχεια Αλλαγή Password. Εισάγετε το νέο κωδικό
πρόσβασης 2 φορές και πατάτε στο πλήκτρο Αποθήκευση. Ο κωδικός είναι
προσωπικός, θα πρέπει να αποτελέιται απο αριθµητικά ψηφία και θα πρέπει
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να τον θυµάστε. Κάθε φορά που θα θέλετε να δείτε το ιστορικό σας θα πρέπει
να τον εισάγετε.
Αφού έχετε εισάγει των κωδικό πρόσβασης µε επιτυχία, θα εµφανιστεί η λίστα
µε τους κωδικούς πελατών για τους οποίους έχουν βρεθεί αποθηκευµένα
αποτελέσµατα. Πατήστε στον κωδικό πελάτη που σας ενδιαφέρει.
Από την λίστα των επισκέψεων, επιλέγετε την ηµεροµηνία (επίσκεψη) που
σας ενδιαφέρει και στην λίστα των εξετάσεων επιλέξετε την εξέταση που σας
ενδιαφέρει , ώστε να δείτε τα αποτελέσµατα αυτής.

Για να δείτε τα γραφήµατα των εξετάσεων επιλέξτε Γραφήµατα Εξετάσεων.
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Από την λίστα των εξετάσεων επιλέξτε την εξέταση που σας ενδιαφέρει ,ώστε
να δείτε το γράφηµα των τιµών ανά επίσκεψη.
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Πατήστε στο πλήκρο Τιµές για να δείτε τις τιµές του αποτελέσµατος ανά
ηµεροµηνία επίσκεψης.
Επιλογή Νέα
Αν έχετε πρόσβαση στο Internet µέσω της συσκευής σας, µπορείτε να δείτε
τα νέα/ενηµερώσεις/καµπάνιες της Βιοιατρικής. Επιλέξτε το νέο που σας
ενδιαφέρει και δείτε τις πληροφορίες.
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Επιλογή ∆ιαχείριση
Μπορείτε να ορίσετε, αλλάξετε ή να κάνετε reset τον κωδικό πρόσβασης που
απαιτείται να εισάγετε κάθε φορά, στην περίπτωση προβολής του ιστορικού
σας.
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