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RadarOpus 2.2



Twój sukces jest 
naszym priorytetem 
Nasza najnowsza technologia oprogramowania 
i funkcje bezpieczeństwa zapewniają Ci… 

- 64 BIT-ową kompatybilność        
 (również na platformie Mac OS od jesieni 2019) 

- Nową i jeszcze szybszą bazę danych      
 (PostgreSQL 11) 

- Moduły RODO i HIPAA         
 (gwarantujące ochronę danych wrażliwych) 

- NOWE NARZĘDZIA: Ukrywanie leków podczas analizy 

- LEPSZĄ ochronę, bez konieczności użycia kluczyka   
 (możliwość migracji licencji w celu pozbycia się klucza USB) 

- Więcej DARMOWYCH dokumentów niż kiedykolwiek! 

- Łatwiejszy  proces instalacji 

- Uproszczony Aktualizator Treści       
 (aby dostarczać Ci nowe publikacje!) 

- Polisę ŚWIĘTEGO SPOKOJU        
 (darmowe aktualizacje I Wsparcie Techniczne przez 12 miesięcy) 

- NOWE Rodziny i moduł Układ Ruchu (za dodatkową opłatą) 

        … I wiele więcej! 



Prywatność, RODO i 
HIPAA 
Dbamy o prawne regulacje w Twoim imieniu… 

RODO I HIPAA to przepisy dotyczące polityki prywatności 
wdrożone w Europie i USA. Są to przepisy, których musi 
przestrzegać każdy, kto zapisuje i przechowuje dane 
osobowe/wrażliwe.  

Jeżeli korzystasz z oprogramowania homeopatycznego, 
takiego jak RadarOpus i używasz Systemu Zarządzania 
Kartoteką Pacjenta (lub tylko zapisujesz repertoryzacje 
pod nazwiskiem pacjenta) to musisz zastosować się do 
powyższych przepisów.  

Dlatego właśnie wprowadziliśmy obowiązkowe hasło 
dostępowe, szyfrowanie kopii zapasowej i wiele innych 
funkcji,  które można znaleźć czytając opis techniczny 
aktualizacji do RadarOpus 2.2 (www.radaropus.com/
whatsnew). 

Co, jeżeli mieszkam poza UE czy USA? 

Prawdopodobnie będziesz tej funkcjonalności 
potrzebować, nawet jeśli mieszkasz w kraju poza Europą i 
USA. W większości krajów obowiązują podobne zasady, 
więc nasze moduły prywatności pomogą Ci bez względu 
na to, gdzie mieszkasz! 
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WYPRZEDZAMY 
KONKURENCJĘ 
64 bitowa kompatybilność wyprzedzająca 
twoje potrzeby 

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ! 

Nasza aktualizacja do wersji 2.2 dostępna jest w 
wersji 64-bitowej 

CO TO OZNACZA? 
Liczba bitów w procesorze odnosi się do rozmiaru 
obsługiwanych typów danych i rozmiaru rejestru. 64-
bitowy procesor może przechowywać 264 wartości 
obliczeniowe, w tym adresy pamięci, co oznacza, że jest 
w stanie uzyskać dostęp do ponad cztery miliardy razy 
większej pamięci fizycznej niż procesor 32-bitowy! 

DLACZEGO TEGO POTRZEBUJESZ? 
Najbliższa aktualizacja Apple (planowana na jesień 
2019 r.) będzie tylko 64-bitowa, więc żadne 
oprogramowanie, które nie działa w wersji 64-bitowej, 
NIE będzie działać z nową aktualizacją Apple. 
Jest prawdopodobne, że Microsoft również wkrótce 
pójdzie tą samą drogą… dlatego przygotowaliśmy to 
wszystko dla Ciebie z wyprzedzeniem!



W RadarOpus stosujemy podejście ‘nieustannego 
rozwoju’. Oznacza to, że mamy oddany zespół, który 
regularnie pracuje, aby zapewnić Ci PRZYDATNE i 
DARMOWE treści homeopatyczne! 

NIEKTÓRE Z DARMOWYCH PRÓB LEKOWYCH, KTÓRE 
OPUBLIKUJEMY WKRÓTCE: 

DOMINICI G., DODESINI M. – Nadtlenek wodoru u Ludzi I Zwierząt 

FATULA O. – Próba lekowa  kolibra: Colibri amazilia   

HILDEBRANDT -Homeopatyczna próba lekowa Dolomitu 

JOHNSON G. - The Dream Proving of GNRH – Hormon uwalniający 
gonadotropinę 

MERIALDO G. – Seminarium leków morskich 

… Jak również… 

Tematy przewodnie w lekach z insektów 

Tematy przewodnie w lekach ze stworzeń morskich 

Tematy przewodnie w lekach z węży

WIEDZA TO POTĘGA 
Więcej darmowych dokumentów niż 
kiedykolwiek!



Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby naszej Społeczności 
Homeopatycznej i dążymy do ciągłego ulepszania 
RadarOpus dzięki unikalnym funkcjom, które ułatwiają 
codzienną praktykę i pozwalają uzyskiwać dokładniejsze 
wyniki. Jedną z potrzeb była możliwość ukrywania leków w 
analizie ... i oto uruchomiliśmy tą funkcję dla ciebie! 
Stanowi ona  bezpłatny element w aktualizacji 2.2   
(dla pakietów Silver i wyższych) 

JAK TO DZIAŁA? 

W analizie można ukryć jeden lub więcej leków. Jest to 
szczególnie przydatne, gdy pacjent zastosował (wiele) leków 
bez rezultatu. W miarę dodawania kolejnych symptomów, w 
analizie aktualizowane są tylko pozostałe, interesujące leki. 

Użytkownik może ukryć jeden lub więcej leków, a także 
wszystkie leki znajdujące się po lewej lub po prawej stronie 
wybranego leku. Można również ukrywać leki należące do 
konkretnej Rodziny, np .: wybierając Lachesis, możemy ukryć 
wszystkie leki ‘wężowe’. 

TY MARZYSZ, MY 
TWORZYMY  
NOWE NARZĘDZIE: Ukryj leki w Analizie



ENERGIA JEST W NAS 
Obraz Energetyczny Degroote’a

Życiowy dorobek Filipa Degroote (Belgia), będący 
efektem badań, potwierdzonych rezultatami w 
codziennej praktyce ,to  zestaw obrazów 
energetycznych leków homeopatycznych. Jego 
moduł dostarcza nam szczegółowe obrazy 
energetyczne ponad 1.300 leków! 
 
Wersji tekstowej towarzyszy wizualizacja 
przedstawiająca powiązane mięśnie, nerwy i kręgi w 
ciele. 
 
This information can be looked up by right clicking 
on a remedy abbreviation in any repertory and in the 
analysis, making it easily available during daily 
practice. 

Czytaj więcej…





CZAS NA RODZINY 
LEKÓW 
Wyszukiwarka Rodzin Anny Vervarcke

Wyszukaj Rodzinę wpisując słowa kluczowe swojego 
pacjenta! 
Moduł Anny Vervarcke (Belgia) nie wykorzystuje 
rubryk z repertorium, ale odpowiada na zapytania w 
oparciu o kluczowe słowa, wyrażenia, tematy 
pacjenta. Jeśli sugestia modułu jest bliskoznaczna, ale 
jeszcze nie jednoznaczna, umożliwia on nawigację po 
rodzinach powiązanych, wspomagając prowadzenie 
przypadku. 
Ponadto Anna dodała szczegółowe informacje o wielu 
małych lekach, które można wyświetlić, lub uzyskać 
jako odpowiedź na zapytanie. W poniższym 
przykładzie hasła: „szybkość” i „dumny” prowadzą 
do rodziny ptaków (aves). Niemniej również inne 
rodziny i leki zostały zaproponowane jako sugestia dla 
tego zapytania. Ten bardzo interaktywny moduł został 
tak zaprojektowany, aby pomóc Ci w pracy, w 
najtrudniejszych przypadkach.





Odkrywaj RadarOpus 

Odkrywaj Homeopatię 

Wspieraj Społeczność 
Homeopatów 

www.radaropus.com  

www.radaropus.pl

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjonalności 
wersji 2.2 odwiedź: 

radaropus.com/whatsnew

Regularnie zaglądaj do 
„komentarzy”  („freenotes”), aby nie przeoczyć 
nowych trendów i przydatnych informacji 
homeopatycznych! 

Korzystaj z natychmiastowego dostępu do 
najnowszych publikacji poprzez nasz 
udoskonalony Aktualizator Treści! 
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