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Sizin başarınız 
önceliğimizdir 

En son yazılım teknolojimiz ve güvenlik 
özelliklerimiz… 

- 64 BIT uyumluluğu (2019 sonbaharında Mac OS ile çalışır) 

- Yeni ve hatta daha hızlı bir veritabanı (PostgreSQL 11) 

- GDPR ve HIPAA modülleri (garantili veri koruması için) 

- YENİ ARAÇLAR: Analizdeki ilaçları gizle 

- DAHA İYİ Anahtarsız koruma (sınırsız lisans geçişi!) 

- Her zamankinden daha fazla BEDAVA belge! 

- DAHA KOLAY kurulum işlemi 

- DAHA KOLAY İçerik Güncelleyici (yeni kitaplarınızı almak için!) 

- Aklınız Rahat Olsun (12 ay boyunca ücretsiz güncelleme ve destek) 

- YENİ Aile ve Kaslar modülleri (ayrıca ödenir) 

    …Ve dahası! 



Gizlilik, GDPR ve 
HIPAA 
Sizin için düzenlemelere dikkat ediyoruz…


GSYİH ve HIPAA ABD ve AVRUPA'da uygulanan gizlilik 
düzenlemeleridir. Kişisel / hassas verileri kaydeden 
herhangi biri tarafından uyulması gereken düzenlemelerdir. 

RadarOpus gibi bir Homeopatik Yazılım kullanıyorsanız ve 
bir Hasta Yönetim Sisteminiz varsa (veya sadece 
repertorizasyonları kaydedip, onları Hasta'nın bilgileri ile 
adlandırıyorsanız), o zaman uymanız gerekir. 

Bu nedenle RadarOpus 2.2 güncellemesinin teknik 
açıklamasını okuyarak bulabileceğiniz zorunlu şifre, şifreli 
yedekleme ve daha birçok özellik uyguladık 
(www.radaropus.com/whatsnew). 

Ya AB ya da ABD dışında yaşıyorsam? 


Avrupa ve ABD dışındaki ülkelerde yaşıyorsanız, buna 
ihtiyaç duymanız da olasıdır. Çoğu ülkede benzer kurallar 
vardır, bu nedenle gizlilik modüllerimiz nerede yaşadığınıza 
bakılmaksızın size yardımcı olacaktır! 



OYUNDA BİR ADIM ÖNDE 
İhtiyaç doğmadan 64 bit uyumluluk

BÜYÜK HABER! 

2.2 güncellememiz 64-bit olarak geliyor. 

BU NE ANLAMA GELİYOR? 
Bir işlemcideki bit sayısı, işlediği veri türlerinin 
boyutuna ve kayıt defterinin boyutuna karşılık gelir. 64 
bit işlemci, bellek adresleri de dahil olmak üzere 264 
işlemsel değer saklayabilir, bu da 32 bit işlemciden dört 
milyar kat daha fazla fiziksel belleğe erişebileceği 
anlamına gelir!


BUNA NEDEN İHTİYAÇ VAR?  
Apple’ın bir sonraki güncellemesi (2019 sonbaharında 
sona erecek) yalnızca 64 bit olacak, bu nedenle 64 bit 
üzerinde çalışmayan herhangi bir yazılım yeni Apple 
güncellemesi ile çalışmayacak. Microsoft'un da yakında 
aynı yoldan gitmesi muhtemeldir… bu yüzden her şeyi 
sizin için önceden hazırladık! 




RadarOpus'ta “sürekli akış” yaklaşımımız var. Bu, size 
YARARLI ve BEDAVA Homeopatik içerik sağlamak için 
düzenli olarak çalışan özel bir ekibimiz olduğu anlamına 
gelir! 

YAKLAŞAN BAZI ÜCRETSİZ İLAÇ DENEMELERİ: 

DOMINICI G., DODESINI M. – İnsanlarda ve Hayvanlarda Hidrojen peroksit 

FATULA O. - Sinekkuşu  

HILDEBRANDT -Dolomit Homeopatik ilaç denemesi 

JOHNSON G. - GNRH – gonodotropin releasing hormon rüya ilaç denemesi  

MERIALDO G. - Seminer deniz ilaçları 

… Hem de 

Böcek temaları 

Deniz Hayvanı temaları 

Yılan temaları 

BİLGİ GÜÇTÜR 
Her zamankinden daha fazla BEDAVA belge!



Homeopatik Topluluğumuzu daima dinliyoruz ve 
RadarOpus'u günlük pratiklerinizi kolaylaştıran ve 
sonuçlarınızı daha doğru hale getiren benzersiz 
özelliklerle sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz. Taleplerden 
biri analizde ilaçları gizleme olasılığıydı .. ve işte burada 
sizin için! 2.2 güncellemesiyle ücretsiz. (Gümüş Motorlarda ve üzerinde). 

NASIL ÇALIŞIYOR? 

Analizde, bir veya daha fazla remedi gizlenebilir. Bu özellikle 
hasta sonuçsuz (çok sayıda) ilaç kullanmış olduğunda faydalıdır. 
Daha fazla semptom eklendikçe, analizde sadece geriye kalan 
ilginç ilaçlar güncellenir. 


Kullanıcı, bir veya daha fazla tedaviyi ve seçilen tüm 
remedilerin solunda veya sağında bulunan tüm remedileri 
gizleyebilir.Ayrıca bir remedi ailesinin üyeleri de gizlenebilir, 
örneğin: Lachesis'i seçerek, tüm yılanlar gizlenebilir. 


SİZ HAYAL EDİN BİZ YARATALIM 

YENİ ARAÇ: Analizdeki Remedileri Gizle



BİZ ENERJİYİZ 
Degroote'un Enerjetik resmi

Filip Degroote (Belçika), belirlenmiş enerjik ilaç 
resimlerini araştıran ve onaylayan ömür boyu bir 
deneyime sahiptir. Bu modül size 1.300'den fazla 
remedinin detaylı enerjik resmini sunar! 

 
Metin versiyonuna, vücuttaki ilgili kasları, sinirleri 
ve omurları gösteren görsel bir temsil eşlik eder. 
Bu bilgiler herhangi bir repertuvardaki ve 
analizdeki remedi kısaltmasına sağ tıklanarak 
günlük pratikte kolayca erişilebilir hale getirilebilir. 

Daha fazlası için aşağıya bakın…





FAMİLYA ZAMANI 
Vervarcke’nin Familya Bulucusu

Hastanızın anahtar kelimelerini girerek bir familya 
bulun! 

Anne Vervarcke’nin (Belçika) modülü repertuar 
değerlendirme listelerini kullanmaz, ancak hastanın 
en önemli kelimeleri, ifadelerini ve temalarını temel 
alan soruları yanıtlar. Öneriniz yakın ancak henüz 
mükemmel değilse, modül, durumunuzu çözmek için 
ilgili ailelere gitmenize yardımcı olur. 
 
Ek olarak, Anne, sorunuza bir yanıtın yanı sıra ortaya 
çıkabilecek sayısız küçük remedi hakkında özel 
bilgiler ekledi. Aşağıdaki örnekte "hız" ve "gurur" 
kuşlar ailesine (aves) sizi yönlendirir. Bununla 
birlikte, diğer aileler ve remediler bu sorgu için bir 
öneri olarak sunulur. Bu çok etkileşimli modül, en 
zorlu durumlarda çalışmanıza yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır.





RadarOpus’u Keşfedin 

Homeopatiyi Keşfedin  

Topluluğu destekleyin  

www.radaropus.com 

2.2 özellikleri hakkında daha fazla bilgi için 
lütfen ziyaret edin: 

radaropus.com/whatsnew

En yeni temalar ve faydalı Homeopatik içerik 
için “FreeNotes”larınızı” düzenli olarak 
kontrol edin!

Geliştirilmiş İçerik Güncelleyicimiz ile en 
yeni sürümlere anında erişin!
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