
 

 

Daha hızlı. Daha güvenli. Daha kolay. 

Sizin için 

RadarOpus 
2.1 



 

 

Yine sizleri dinledik.. 

Yeni teknolojiler ve ayrıntılara özen göstermeniz size neler 

getirdi… 

- Daha duyarlı bir Yazılım 

- Güvenlik seçenekleri eklendi 

- Favori kitaplarınızı indirmenin yeni bir yolu 

- 2k ve 4k yüksek çözünürlüklü ekran uyumluluğu 

- Anahtarsız yazılım koruması 

- Çoğu antivirüs programı tarafından güvenilen Dijital İmza 

- Geliştirilmiş yükleme süreci 

- Grafiklerde Hasta verilerinizi görebilme 

- Eşsiz remediler kataloğu 7.791'ye çıktı! 

- Artık Rusça, Türkçe ve Bulgarca program menüsü var.. 

- 1 tıkla rubrikleri birleştir 

    … Ve bu kadar da değil... 

 

 

 



 

 

NEW Content Updater ile bilgi ve verileri kolayca alın 

DAHA FAZLA BİLGİ: İçerik Güncellemesi, RadarOpus içinde Yeni 

Repertoriler ve Referanslar, çözüm kataloğu ve diğer bilgileri günceller veya 

ekler. 

PAYLAŞ: Düzenli dosyalar (Word, PDF, PPT vb.) Tüm RadarOpus 

kullanıcılarına FreeNotes olarak teslim edilebilir! 

LOGFILES: Synthesis Ekleme Logfiles (bilgi dosyaları-rubrikler) artık sadece 

tek bir tıklama ile tüm kullanıcılara gönderilebilir! 

Yeni verileri ve dosyaları 

arkadaşlarından al 
Kolaylıkla.. 



 

 

 

Arama sonucundaki birleşik rubriklerin 

oluşturulmasını hızlandırmak için yeni, 1 tıklama 

işlevi 

 

Klavye kullanıcılarını kolaylaştırmak için daha fazla 

kısayol tuşu 

 

2k ve 4k yüksek çözünürlüklü ekranlarla uyumlu 

 

Geliştirilmiş yer imleri işlevselliği 

 

 

RadarOpus menüsü ve mesajları artık Rusça, Türkçe 

ve Bulgarca 

 

Geliştirilmiş ve daha etkileşimli Yardım bölümü 

Daha hızlı bir arayüz 
Daha hızlı ve daha kolay.. 



 

 

ÖNCE GÜVENLİK 
Aklın rahat.. 

Yazılım Koruması, Radaropus'un bir donanım koruma anahtarı 

olmadan çalışmasına izin verir. Güvenlik seviyesi aynı. Ama 

şimdi şifre çözücü yanımda mı diye endişelenmene gerek yok! 

Microsoft'un DigiCert Authenticode'u sayesinde çoğu antivirüs 

programı tarafından güvendeyiz, bu nedenle programımız 

sorunsuz bir kurulum için kolayca tanınabilir. 



 

 

 

 

  

Easily receive information and data through our NEW Content Updater 

Hastalarınızın otomatik olarak oluşturulmuş dört grafiği (cinsiyet, yaş, ilaç, 

patoloji) 

 

 

           

 

 

Hastanın trendinin grafik görünümü 

konsultasyon metninde kelimeleri arayın (yalnızca Diamond Engine) 

 

 

 

            

              Vakaları sonuçlandırma imkanı (tedavi edildiğinde) 

              Vakalarınızda ve Clificol'da genişletilmiş arama işlevleri 

              Geliştirilmiş faturalandırma modülü 

Şık ve görsel olarak geliştirilmiş 

Hasta Dosyanız için 

daha fazlası 



 

 

 

 

 

RadarOpus'u keşfet... 

Homeopatiyi keşfet... 

Topluluğa Destek ol 

www.radaropus.com  

    GDPR ve HIPAA uyumu için ileri adımlar 

Size teklifler, Homeopatik Haberler ve daha fazlası 

hakkında en son bilgi vermek için bir "Haberler/News" 

simgesi! 

 

Genişletilmiş ilaçlar kataloğu şimdi 7.791 

BENZERSİZ REMEDİ sunuyor 

http://www.radaropus.com/

