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CGM DAKTARI
Medical Software

Elektronisch medisch dossier
Patiëntenadministratie voor huisarts en specialist
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OVERZICHT

Het beste EMD
CGM Daktari is een Elektronisch Medisch Dossier met een innovatieve kijk op het beheer van patiëntendossiers.
Beheer snel en eenvoudig uw medische dossiers aan de hand van een duidelijk overzicht dat focust op
de belangrijkste functies. Het is een gehomologeerd softwarepakket dat gekend is voor zijn intuïtiviteit,
eenvoudigheid en overzichtelijkheid. De software maakt gebruik van een unieke single screen filosofie en toont
de relevante informatie zonder zich te verliezen in de details.

EFFICIËNT EN INTUÏTIEF

Administratie

Registratie

Brieven maken, medicatie voorschrijven, gecodeerde
diagnoses en metingen registreren, laboresultaten en
verslagen bekijken zijn rechtstreeks mogelijk vanuit het
hoofdscherm. CGM Daktari werd zo ontwikkeld om de
meest gebruikte handelingen zo snel en eenvoudig
mogelijk te kunnen uitvoeren.

Eén van de toonaangevende eigenschappen van
CGM Daktari is de snelheid waarmee de meest
courante handelingen uitgevoerd kunnen worden.
De software laat u toe om snel een consultatie te
registreren door optimaal gebruik te maken van
de voorgedefinieerde woordenlijst met tal van
trefwoorden. Dit kan direct via uw klavier of cursor.
Het linken aan zorgelementen, voorschrijven, plannen
etc. kan daarnaast op een intuïtieve manier gebeuren
door middel van eenvoudige sleepacties.

CGM OxyBoxy eHealthBox
CGM Daktari beschikt over een geïntegreerde
eHealthBox die ervoor zorgt dat de berichten die u
zijn toegestuurd via de eHealthBox automatisch in
de dossiers worden ingelezen.
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CGM DAKTARI

FUNCTIONALITEITEN
eHealth-toolbar

Interactieve tijdlijn

De geïntegreerde eHealth-toolbar zorgt ervoor dat
u automatisch over up-to-date informatie beschikt
betreffende verzekerbaarheid, geïnformeerde toestemming,
therapeutische relatie, GMD-houderschap, etc. Ze laat
u daarnaast toe de belangrijkste eHealth-diensten te
gebruiken met een simpele muisklik.

De interactieve tijdlijn zorgt voor een duidelijk visueel
overzicht van het patiëntendossier. Wanneer was de
laatste consultatie? Wanneer is er een labo of verslag
ontvangen? Neemt de patiënt nog actieve medicatie?
Al deze vragen worden onmiddellijk beantwoord
door één blik op de tijdlijn. Door in- en uit zoomen
op bepaalde tijdsperiodes krijgt u de nodige details
te zien en kunt u rechtstreeks naar het consult
doorklikken.

Hoofdstuk IV
Ook specifiekere functionaliteiten zoals een hoofdstuk
IV-aanvraag zijn steeds beschikbaar vanuit een op
maat gemaakt detailscherm. Dit design zorgt ervoor
dat pop-ups en extra muiskliks overbodig worden.

Cloud
CGM Daktari maakt gebruik van een eigen cloudservice. Door alle dossiers veilig en geëncrypteerd in
de cloud te beheren, zijn uw patiëntendossiers overal
beschikbaar. Daarnaast zorgen wij voor dagelijkse
back-ups zodat uw gegevens beschermd zijn.
Vervelende synchronisatie of dure servers behoren zo
tot het verleden.

Elektronische facturatie
Het factureren of attesteren van patiënten kan
eenvoudig via de facturatiemodule: patiënten met
een uitzondering derde-betaler kunt u onmiddellijk
factureren aan de mutualiteiten. Voor patiënten
zonder een uitzondering derde-betaler zal de
facturatiemodule automatisch eAttest gebruiken om
deze rechtstreeks te attesteren bij de mutualiteiten.
Met de facturatiemodule kan er ook een overzicht
worden gegenereerd van wat u voor een bepaalde
periode hebt gefactureerd. Bovendien kunnen deze
overzichten geëxporteerd worden.
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Interactie met farmaceutische
bedrijven

Aandacht voor preventieve
geneeskunde

CGM Daktari werkt met accurate medicatiedatabanken. Link een vaste posologie aan een
CNK, voeg medicijnen in één klik toe aan het
medicatieschema en breng zorgverleners op de
hoogte wanneer er nieuwe producten op de markt
komen alsmede de wenselijke eigenschappen ervan
(BCFI-link, bijsluiters, medicatie-interactie,...).

In het kader van terugkerende symptomen geeft
CGM Daktari de mogelijkheid om opvolgtrajecten/
screenings in te bouwen aan de hand van popups die gelinkt zijn aan bepaalde medicijnen,
doorverwijsbrieven,...

Gehomologeerd
CGM Daktari kan u helpen om uw praktijkpremie
te maximaliseren. Het maken van een een sumehr
is niet langer een tijdrovende bezigheid en ook
elektronische facturatie en hoofdstuk IV zijn erg
gebruiksvriendelijk.

CGM DAKTARI

DIENSTVERLENING

PHARMA

PRAKTIJKPREMIE
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Het overgrote deel van de patiënten komen pas in
aanraking met hun aandoening na het oplopen van
een fractuur. Een belangrijke taak van de huisarts is
dus preventief te werk gaan, zoals bvb. het vroegtijdig
opsporen van osteoporose.

Support

Gratis proefconversie

Naast een krachtig programma biedt Daktari ook een
uitstekende dienstverlening. Onze supportafdeling staat
garant voor een snelle en correcte ondersteuning, waarbij
uw gebruikerservaring steeds centraal staat.

Van software veranderen is een belangrijke en
ingrijpende beslissing. Daarom krijgt u van ons steeds
een proefconversie met uw eigen patiëntendossiers
ter beschikking, zonder enige aankoopverplichting.

COMPUGROUP MEDICAL helpt genezen
CompuGroup Medical levert belangrijke software
om de gezondheid en kwaliteit van het leven te
verbeteren. We bouwen bruggen tussen artsen,
apothekers, betalers, laboratoria, revalidatie- en
zorginstellingen en ziekenhuizen en helpen hen om
patiënten optimale zorg te bieden.
Begrijpen wat de gezondheidszorg drijft

TOEKOMSTGERICHT
Evolutie in digitale wereld
De gezondheidszorg evolueert dag op dag waardoor
CGM inzet om steeds de nieuwste functionaliteiten
te implementeren. Zo wordt er gewerkt aan nieuwe
modules zoals een Payconiq-koppeling, geïntegreerde
teleconsulting met agendabeheer en nog veel meer!
Ook patiënten staan centraal binnen CGM. Zo blijkt
ook de aankomende koppeling met CGM OXYCITY:
hét patiëntenportaal. Zo komt CGM de verschillende
markten tegemoet en hopen ze zo veel mogelijk
zorgverleners te voorzien van een softwaretoepassing
op maat.
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CompuGroup Medical heeft jarenlange
marktervaring en nauwe contacten met gebruikers
in 56 landen. Meer dan 1,5 miljoen professionele
gebruikers over de hele wereld vertrouwen ons.
Dit unieke bereik is vereist om de technische en
medische vooruitgang effectief in de praktijk te
implementeren.
Ons doel is om het werk van alle medische
dienstverleners te begrijpen en te vereenvoudigen.
Al meer dan 30 jaar helpen we onze klanten bij
het veilig opslaan, uitwisselen en opvragen van
informatie. Zo ontzorgen we u en maken we meer
tijd vrij voor wat belangrijk is: uw patiënten.
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