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Adria Gyógyszertár: Hatékony beteg-, kezelés- és terápia hűség menedzsment 

az SAP Business One Hana által futatott Medistance szolgáltatással.

Cég

Adria Gyógyszertár

Helyszín

Pest megye, Magyarország

Iparág

Egészséggondozás, Élettudományok

Termékek és szolgáltatások

Intelligens egészséggondozás 

menedzsment kis- és középméretű 

cégek és egészséggondozók részére

Alkalmazottak

8

Technológia

SAP Business One, Cloud, 

HANA, Mobil platform

Bevétel

€2.560.000

Partner

HUNGIMPEX Kft.

www.medistance.com

Célkitűzések

 Biztosítja a beteg egészségi állapotának megtekintését, a praxis együttműködés révén az orvosi meglátások megosztását 

 Optimalizálja a betegek bevonását és megfelelő információval történő ellátását, valamint a gondozás áttekinthetőségét

 Javítja a beteg biztonságát és kezelési eredményeit, fokozza a terápiahűséget, alacsonyabb adminisztrációs költségek

Miért az SAP és a HUNGIMPEX?

 Biztonságos adatforgalom, tárolás, elemzés és az otthoni egészséggondozási eszközökhöz történő kapcsolódás

 Az egészséggondozó szakemberek széles köre által használt SAP ®business alkalmazásokhoz kapcsolt Big Data betekintés

 Távoli, biztonságos hozzáférés a kockázatértékelést, kezelést és adminisztrációs folyamatokat segítő létfontosságú adatokhoz

 A legkorszerűbb, memóriában lévő technológiai platform, folyamatosan fejlesztett alkalmazásokkal

 Távoli, interaktív elemzés és irányítópultos jelentés a HUNGIMPEX által fejlesztett Medistance platformon

 Analitikus platform végzi a Big Data valós idejű értékeléseket, a kardiovaszkuláris kockázati jelentéseket, a kezelés folyamatát és a 

gyógyszer optimalizálását a klinikai protokollok alapján

 Mobil hozzáférés a Medistance Connect és a Connect Pro-n keresztül a SAP HANA Cloud platformon lévő valós idejű adatokhoz

Előnyök

 Egészséggondozási szolgáltatás hatékonyságának növekedése, tökéletesebb betegkezelés és gyógyszerelés

 A kollaboratív kezelési munkafolyamat mérhető erőforrás-hatékonyságának értékelése , kevesebb szükségtelen látogatás

27%-kal
több pozitív visszajelzés a 
betegek együttműködő életmód 
kezeléséről

Hatékonyabb
kommunikáció a beteg és a 
kezelői csapat között

Gyorsabb
egészséggondozási kockázati 
státusz jelentés, gyógyszer 
hatóanyag tervezés

Alacsonyabb
helytelen gyógyszerelési 
kockázat

Jobb
átláthatóság a gondozás 
hatékonysága, életmód és 
együttműködés, kezelés terén

”A SAP Medistance mindig tiszta áttekintést nyújt nekünk a gyógyszeres kezelési folyamatról és a 

betegek napi egészségi állapotáról. Klinikailag valid információt oszthatunk meg a szakemberrel 

ugyanazon a mobil platformon, ezzel javul a személyes kezelés eredménye és a kapcsolódó 

életmódkezelés követése is.”

Dr. Samu Antal, Egészséggondozási szakértő, Adria gyógyszertár

Ezt a tartalmat az ügyfél jóváhagyta és semmilyen körülmény között nem módosítható.

Partner logo here

A Medistance egy új generációs otthoni egészségügyi szolgáltatás, mely az SAP Hana által üzemeltett 
SAP Business One alkalmazáson fut. A biztonságos gép-gép egészségi állapot adatátvitel – az 
azonnali diagnózis és az orvos, szakorvosok rendelőikből történő beállításai és távfelügyelete révén, 
növelik az idős beteg komfortját, gyógyszerbiztonságát és életmód vezetését.

http://www.medistance.com/

