
EGYSZERŰBB ADATTÁROLÁS 
ÉS KEZELÉS A 
BETEGELLÁTÁSBAN

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A TÁROLT 
ADATOK HITELESSÉGE FONTOSABB, 
MINT BÁRHOL, HISZEN AKÁR 
EGYETLEN APRÓ HIBA IS 
EMBERÉLETEKET KÖVETELHET. A 
GYORS, PONTOS ÉS HATÉKONY 
ADATKEZELÉS ÉRDEKÉBEN 
ELKERÜLHETETLEN A MODERN, ÁMDE 
EGYSZERŰ TECHNOLÓGIA 
HASZNÁLATA. ÉPPEN EZÉRT A 
VONALKÓD ALAPÚ SZÁMÍTÓGÉPES 
ADMINISZTRÁCIÓ AZ ELMÚLT 
ÉVTIZEDEKBEN ALAPVETŐ 
KÖVETELMÉNNYÉ NŐTTE KI MAGÁT 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN.
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/egyszerubb-adattarolas-es-kezeles-a-
betegellatasban-bp89)
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EGYSZERŰBB ADATTÁROLÁS ÉS KEZELÉS A 
BETEGELLÁTÁSBAN

Az egészségügyben a tárolt adatok hitelessége fontosabb, mint bárhol, hiszen akár egyetlen apró hiba is emberéleteket 
követelhet. A gyors, pontos és hatékony adatkezelés érdekében elkerülhetetlen a modern, ámde egyszerű technológia 
használata. Éppen ezért a vonalkód alapú számítógépes adminisztráció az elmúlt évtizedekben alapvető 
követelménnyé nőtte ki magát az egészségügyi intézményekben.

Modern megoldások a pontosság és a megfelelés érdekében
A francia Hexagone Neuilly Group klinikája korábban papíralapú adminisztrációs rendszerben dolgozott, és több, 
különböző szoftvert használt a páciensek adatainak feldolgozására és kezelésére. Ez rengeteg olyan problémát idézett 
elő, mint a duplikált adatbevitel és egyéb, kisebb-nagyobb figyelmetlenségből adódó baklövés, ráadásul ez a fajta 
nyilvántartás már a Franciaországban bevezetett, egészségügyet érintő, új előírásokkal sem volt kompatibilis. A 
klinikának éppen ezért egy olyan, modernebb megoldásra volt szüksége az adminisztrációs feladatok terén, mely a 
munka nagy részét képes levenni az ápolók válláról, és lehetőé teszi a korábbinál precízebb, gyorsabb és effektívebb 
adatrögzítést. A Hexagone Neuilly Group ebből a célból a Zebra nyomtatói és vonalkód szkennerei mellett döntött.

A TC51-HC típusú hordozható kompjútert kifejezetten egészségügyi felhasználásra tervezték, éppen ezért a piacon 
kapható mobileszközök közül az egyik legmegbízhatóbb és leginkább strapabíró darabnak számít. Egyik legnagyobb 
előnye ezen kívül, hogy saját fejlesztésű szoftverekkel is kiválóan használható, így a francia klinika által preferált, 
Android rendszeren futó scanDM nevű applikációval is hibátlanul működtethető

Pontosabb munka, javuló produktivitás

Az elmúlt időszak felmérései szerint a rendszer automatizálása és egyszerűsödése az adminisztrációs hibák jelentős 
csökkenéséhez vezetett, valamint az klinika dolgozóinak munkáját is jelentősen megkönnyítette. Ezen kívül Hexagone 
Neuilly Group az új eszközöknek köszönhetően maradéktalanul megfelel az országban bevezetett, szigorú adatkezelési 
és eszközhasználati előírásoknak is, melyeket az egészségügy területén történő működés az új törvények szerint 
megkövetel.

A módszer ráadásul olyannyira bevált, hogy a Hexagone Neuilly Group már nem csak klinikáján, de a rendkívül 
rugalmas módon, a laboratóriumaiban és az eszközeinekk nyilvántartása során is bevezette a vonalkódok és 
szkennerek kötelező alkalmazását.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/

