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Вашият успех е наш 
приоритет 
Нашите най-нови софтуерни технологии и 
характеристики за сигурност включват… 

- 64 BIT съвместимост (работи с MacOS, версия от есента на 2019) 

- Нова и дори още по-бърза база данни (PostgreSQL 11) 

- Модули GDPR и HIPAA (за гарантирана защита на данните) 

- НОВИ ИНСТРУМЕНТИ: Скриване на лекарства от 
анализа 

- ПО-ДОБРА защита без ключ (преместване на лиценза без 

ограничения!) 

- Повече от всякога БЕЗПЛАТНИ информационни 
материали! 

- ПО-ЛЕСЕН процес на инсталация 

- ПО-ЛЕСНО обновяване на съдържанието (за да получите 
новите си книги!) 

- Абонамент Спокойствие (безплатно обновяване и поддръжка 
за 12 месеца) 

- НОВИ модули за анализ по семейства и по мускули 
(заплащат се отделно) ...И още! 



Поверителност, GDPR и 
HIPAA 
Следим за Вас законовите разпоредби... 


GDPR и HIPAA са регулатори за сигурност на личните 
данни, които действат в САЩ и в Европейския съюз. Това 
са разпоредби, които трябва да бъдат спазвани от 
всички, които съхраняват лични/чувствителни данни. 

Ако използвате софтуер в хомеопатичната си практика 
като RadarOpus и система за управление на пациентски 
файлове (или дори само да съхранявате реперторизации 
с имената на пациентите), тогава трябва да се 
съобразите с изискванията.  

Това е причината да въведем задължителна парола, 
криптиране на архивите и много други 
функционалности, които ще откриете в техническото 
описание на обновената версия RadarOpus 2.2 
(www.radaropus.com/whatsnew). 

Ако живея извън ЕС или САЩ?


Ако живеет в държави извън ЕС и САЩ това най-
вероятно ще Ви е необходимо. Повечето държави имат 
сходни правила, затова нашите модули за сигурност ще 
Ви помогнат, независимо къде живеете! 

http://www.radaropus.com/whatsnew
http://www.radaropus.com/whatsnew


ВИНАГИ СМЕ НЯКОЛКО 
СТЪПКИ НАПРЕД 

64 bit съвместимост още преди да Ви е 
необходима 
ГОЛЕМИ НОВИНИ! 

Обновяването до версия 2.2 е съвместимо с 64 bit. 


КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА? 
Броят на битовете в процесора има отношение към размера 
на вида данни, които се обработват и размера на регистрите. 
Процесор с 64 бита може да съхранява 264 изчислителни 
единици, включително адреси, което означава, че може да бъде 
използвана над четири милиарда пъти повече от физическа 
памет с 32 битов процесор! 


ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМО?  
Следващото обновяване на Apple (очаква се през есента на 
2019 г.) ще бъде само за 64 бита, така че всеки софтуер, който 
използвате и не е съвместим с 64 бита, НЯМА да работи с 
новата версия на Apple. Вероятно е от Microsoft да 
предприемат подобна стъпка скоро.... така че ние сме 
подготвени за всичко, което ще Ви е необходимо в бъдеще!



Подходът ни в RadarOPUS е на "постоянен поток". 
Което означа, че имаме отдаден екип, който работи, за 
да Ви предоставя регулярно ПОЛЕЗНО и БЕЗПЛАТНО 
хомеопатично съдържание! 

ПРЕДСТОЯЩИ БЕЗПЛАТНИ ДОКАЗВАНИЯ: 

DOMINICI G., DODESINI M. – Hydrogen peroxide in Humans and Animals 
(Перхидрол - доказване при хора и животни) 

FATULA O. - Proving of Colibri amazilia - Humming-bird (Доказване на Colibri 
amazilia - колибри) 

HILDEBRANDT -Homöopathische Arzneimittelprüfung von Dolomit (Доказване 
на хомеопатично лекарство от доломит - на немски език) 

JOHNSON G. - The Dream Proving of GNRH - Gonadotropin-Releasing Hormone 

(Доказване чрез сънища на GNRH - гонадотропин-освобождаващ хормон) 

MERIALDO G. - Seminar remedios marinos (Семинар за морски лекарства) 

… Както и  

Теми на лекарствата от насекоми,  

Теми на лекарствата от морски животни,  

Теми на лекарствата от змии

ЗНАНИЕТО Е СИЛА 
Повече от всякога БЕЗПЛАТНИ 
информационни материали! 



Винаги слушаме нашата хомеопатична общност и се 
стремим да подобряваме непрекъснато RadarOPUS с 
уникални характеристики, които правят ежедневната Ви 
практика по-лесна и резултатите Ви по-прецизни. Едно от 
исканията, отправени към нас, беше да се скрият 
лекарствата от анализа... и ние го изпълнихме! Включено е 
безплатно към обновяването до версия 2.2 (на двигател Silver или 

по-голям). 

КАК РАБОТИ? 

Можете да скриете едно или повече лекарства от анализа. 
Това е удобно за практиката, когато пациентът е взимал 
(много) лекарства без резултат. С добавянето на още 
симптоми, само останалите интересни лекарства се появяват 
в анализа. 


Потребителят може да скрие едно или повече лекарства, както 
и всички лекарства вляво или вдясно от избраното лекарства. 
Могат да бъдат скрити също така и всички лекарства от едно 
семейство. Напр. чрез избиране на Lachesis, могат да се скрият 
всички змии


ВИЕ МЕЧТАЕТЕ, НИЕ 
СЪЗДАВАМЕ 
НОВ ИНСТРУМЕНТ: Скриване на 
лекарствата при анализ



НИЕ СМЕ ЕНЕРГИЯ 
Енергийна картина на Дегроот 

Филип Дегроот (Белгия) изследва и потвърждава през 
целия си живот енергийните картини на 
лекарствата. Този модул Ви предлага детайлни 
енергийни картини на повече от 1.300 лекарства!  

Текстовата версия е придружена от визуално 
представяне на свързаните мускули, нерви и 
прешлени в тялото. Тази информация можете да 
намерите като кликнете с десен бутон върху 
съкращението на лекарството във всеки реперториум 
и в анализа. Лесен достъп в ежедневната практика.  

Виж надолу за повече информация… 





ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТO 

Намери семейството по ключови думи от Вашия 
пациент! 

Модулът на Анн Верварке (Белгия) не използва рубрики 
от реперториума, а работи с въпроси, базирани на най-
важните думи, изрази, теми на Вашия пациент. Ако 
предложението е близо, но не е перфектно, модулът Ви 
помага да направите връзка със свързани семейства, за 
да разрешите случая си.  

 
В допълнение Анн добавя специфична информация за 
множество малки лекарства, които може да се появят 
като отговор на Вашето търсене. В примера по-долу 
"скорост" и "гордост" водят към птичето семейство 
(aves). Също така са представени и други семейства и 
лекарства като предложение към това търсене. Този 
изключително интерактивен модул е създаден, за да Ви 
помогне в работата с най-сложните случаи. 





Открийте RadarOpus 

Открийте хомеопатията 

Подкрепете общността 

www.radaropus.com 

За повече информация за възможностите на 
версия 2.2, моля, посетете:  

radaropus.com/whatsnew

Проверявайте редовно "свободните 
бележки" за най-новите теми и полезно 
хомеопатична информация!

Получавате мигновен достъп до най-
новите материали с нашия подобрен 
модул за обновяване на съдържанието!

http://www.radaropus.com
http://www.radaropus.com/whatsnew
http://www.radaropus.com
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