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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az inkubációs szolgáltatás keretében vállaltuk, hogy támogatjuk:

A Singulab Inkubátor Zrt. fő
küldetése, hogy teret biztosítson
a társadalmi és fenntarthatósági
innovációknak, azon belül az
egészségipari, az un. smart city és az
energetikai innovációknak, segítse
a hatékony problémamegoldáshoz
nélkülözhetetlen
innovatív
közösségeket.

• a prototípusfejlesztést, validációt

Az Inkubátor a program megvalósítása alatt a start-upok
menedzselése mellett segítséget nyújtott a start-upok
számára a potenciális üzleti partnerek megkeresésében
és a lehetőségek feltárásában.

BEMUTATKOZÁS

SINGULAB

Singulab Inkubátor Zrt. bemutatása:

• a tudás- és kapcsolatbővítés érdekében start-up rendezvényeken való részvételt (pl.: konferencia,
vásár, startup verseny, tárgyalások, vállalkozói ismeretek megszerzése)
• marketing és megjelenés fejlesztését
• technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevételét
• a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységet.

Számokban kifejezve:
Az Inkubátor 12 start-upot ítélt támogatásra és tőkebefektetésre
érdemesnek közel hatszáz millió forintot megítélve számukra.
8 start-up zárt eredményesen a megvalósítási időszak alatt,
közülük 5 egészségipari és 3 smart city témakörben nyert el közel
440 millió forintot. A sikeres start-upok csaknem 99 százalékát
szabályosan fel is használták a számukra biztosított összegnek.
A fejlesztéseket szakértőink folyamatosan figyelemmel kísérték, a mentorprogramunknak
köszönhetően a start-upok a téma szakértőivel találkozhattak, hogy a lehető leghatékonyabban és a
legjobb minőségben valósuljanak meg a vállalt fejlesztések.
Az Inkubátor további célja, hogy a piaci bevezetés után az innovatív output-ok mielőbb minél
szélesebb körben ismertté váljanak, új piacot találjanak és esetlegesen exit-re is sor kerülhessen.
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ÖSSZEFOGLALÁS

DOCSEARCH

A DOCsearch üzleti modelljének
alapja a magánegészségügyi szektor
keresleti és kínálati oldalának
hatékony összekötése.
A magánegészségügyi szolgáltatást
nyújtók saját tevékenységüket és
azok árát a DOCSearch adatbázisa
számára elérhetővé tehetik és
rendszeresen frissíthetik.
Az adatbázisban összegyűjtött szolgáltatásokat és azok
árait a szolgáltatásokat kereső potenciális ügyfelek,
páciensek a keresési funkció segítségével képesek
megismerni, összehasonlítani, illetve ezt követően
a szolgáltatóval a kapcsolatot felvenni és időpontot
foglalni. Szolgáltatásunkat egyrészt weboldalunkon,
másrészt a modern felhasználói igényekhez igazodva
mobil

applikáción

keresztül

tesszük

elérhetővé.

Az ötlet, Fodor Anita médiatervező-értékesítő, dr
Borsányi Gyöngyvér fogorvos és Nádai Endre Levente
szoftvermérnök fejében fogant.

piaci bevezetésére.
Az egyre növekvő privát egészségügyi szolgáltatások és szolgáltatók piacán a fogyasztók eligazodása
egyre nehezebb. A lehetőségek feltérképezése a páciensek számára nehézkes, aránytalanul nagy
időráfordítással jár, miközben más szolgáltatások esetén (pl. szálláskeresés, repülőjegy keresés) már
megszokott ár-összehasonlító oldalak állnak rendelkezésre. A DOCsearch által kínált szolgáltatás
egyedi több szempontból: egyrészt a
privát egészségügyi szolgáltatásukat valódi tartalmuk szerint hasonlítja össze és listázza, másrészt,
egyre növekvő számú, hiteles értékeléssel segíti a felhasználók választását, harmadrészt a részletes
keresési feltételek megadásával - pl. lokáció megadásával - helyi szolgáltatók rendszerbe rendezése
is lehetővé válik. Kulcseleme a rendszernek a hatékony, strukturált, kellően részetekbe hatoló
keresőrendszer kialakítása, amely megkülönbözteti bármely más orvosi szolgáltató keresőtől a
DOCSearch rendszerét.
A bevezetési reklámkampány kialakításához szakértőt vonunk be, de piaci ismereteink és
tapasztalataink abba az irányba mutatnak, hogy a siker kritikus tényezője az az internetes
keresőoldalakhoz kapcsolódó folyamatos SEO (keresőoptimalizálás) és SEM (keresőmarketing),
valamint az Affliate marketing (partner programok kidolgozása) tevékenység.
Árpolitikánk: A betegektől nem kérünk díjat, illetve a bevételeink az adatbázisban megjelenő
egészségügyi szolgáltatóktól származnak. Célunk, hogy DOCSearch szolgáltatásunkkal segítsük
a gyógyulni akarókat a minőségi magánegészségügyi szolgáltatásokhoz való gyors és olcsó

Szolgáltatásunk üzleti modelljének sikeressége már
számos piaci szegmensben megfigyelhető (ingatlan.com,
arukereso.hu, booking.com). A piaci versenytársakétól
eltérő üzleti koncepciónk ötletét számos orvossal és
potenciális felhasználóval megosztottuk, részükről
nyitottságot tapasztaltunk, melyet a fejlesztés jelenlegi
fázisában nyilatkozatokkal tudunk alátámasztani.

átláthatóvá a szolgáltatások árazását. Ennek biztosítása lehetőséget teremt szolgáltatásunk sikeres

A

jelenleg piacon elérhető megoldásokat üzleti tervünkben

hozzáféréshez., továbbá olyan objektív, valós visszajelzéseket tartalmazó portál, adatbázis
felépítése, amely segítséget nyújt a páciensek számára a magánorvosi szolgáltatók és orvosok
tevékenységéről, megbízhatóságáról. Ezzel párhuzamosan segítsük a magánegészségügyben
működő kisebb rendelőket, orvosokat a potenciális ügyfeleik elérésében.
Rövidtávú célunk, hogy a hazai magánegészségügyi szektor meghatározó közvetítője legyünk.
A hazai pilot projekt megvalósulását követően célunk, hogy tevékenységünket régiós szinten is
bevezessük, megoldásunkat a nemzetközi piacon is sikerre vigyük.

bemutatjuk, ám ezek, meglátásunk szerint az árérzékeny
hazai piac elvárásainak nem felelnek meg, mivel nem

Székesfehérvár, 2020.07.15.

teszik

Fodor Anita / Docsearch Kft.

-3-

-4-

APPLIKÁCIÓ BEMUTATÁS

ENDOBABY

Az endometriózis egy nőket érintő
betegség, amely menstruációkor jön
elő, és kivételesen nagy fájdalmakat
okoz a benne szenvedőknek ebben
az időszakban. A fájdalom nagysága
változik a betegség előrehaladtával.
tízből két nőt érint, általában 6-7
év mire diagnosztizálják, és a női
meddőség ~40%-ért felelős.
Küldetésünk, hogy egy átfogó endo-programmal a tünetek
szinten tarthatsuk, valamint csökkenthetsük is (több
esetben pedig teljesen tünetmentessé is válhassanak),
ezért a progamot beletettük egy applikációba, hogy
minden érintett nő ki tudja ezt próbálni, és javíthasson az
életminőségét a program segítségével.
Mobil alkalmazás rövid leírása

Az applikáció erre a három témakörre épül fel, és egy átfogó, személyre szabott program segítségével
javítja a betegek állapotát. Mindegyik témakörben heti bontásban napra pontosan összeállított
anyagokat küld a felhasználó részére, aki a heti étrendek/mozgásprogramok/alternatív teendők
alapján létrehozhatja a saját programtervét, majd az applikáció segít ezek előkészítésében és
végrehajtásában.
Ezen kívűl létrehoztunk egy Endo-tudástár mappát is, melyben tapasztalt nagy tudással rendelkező
orvosaink beszámolói, tippjei, tanácsai találhatóak, melyek igazolt forrásból származnak - a
betegségre vonatkozóan.
Az applikáció erre a három témakörre épül fel, és egy átfogó, személyre szabott program segítségével
javítja a betegek állapotát.
Mindegyik témakörben heti bontásban napra pontosan összeállított anyagokat küld a felhasználó
részére, aki a heti étrendek/mozgásprogramok/alternatív teendők alapján létrehozhatja a saját
programtervét, majd az applikáció segít ezek előkészítésében és végrehajtásában.
Ezen kívűl létrehoztunk egy Endo-tudástár mappát is, melyben tapasztalt nagy tudással rendelkező
orvosaink beszámolói, tippjei, tanácsai találhatóak, melyek igazolt forrásból származnak - a
betegségre vonatkozóan.

Az endometriózis szövetség kihozott több tanulmányt is,
valamint számos dokumentációban állítják (illetve maga
az alapító ki is próbálta saját magán, és működött), hogy
a megfelelő

ÉTKEZÉS
MOZGÁS
ALTERNATÍV
programok ötvözésével hatékonyan csökkenthetők
a tünetek.

-5-

-6-

APPLIKÁCIÓ ÉS WEBLAP FEJLESZTÉS

BUILD_IT

Az Ép_IT e-piactér Kft. új smart
eszközével digitális e-tőzsde alapú
csatornát hozott létre az építőipari
piac szereplői között – ezzel egy
kvázi e-ökoszisztémát alkotva
kiaknázni a smart city szemléletű
előnyöket és lehetőségeket az adott
szegmenst illetően.
A smart e-tőzsdeként működő eszköz segítségével az
információ és kapacitás tökéleteshez közelítő áramlása

A sikeresen megvalósított innovatív fejlesztésünk során számos, előre nem látható funkció
kifejlesztésének igényével néztünk szembe, amely új megoldások irányába inspirált bennünket.
Ezek a funkciók a felhasználók számára még jobb lehetőségeket kínálnak az applikáció használata
során. Ilyen újdonság például az építési normagyűjtemény alapú kategória rendszer kialakítása, ami
átláthatóvá, egyértelművé teszi a szereplők számára a feladatokat, annak tartalmát.
A pályázat legizgalmasabb része számunkra a termék „formálódása” volt. Napról-napra, hétről-hétre
láttuk az előrehaladást, kézzelfoghatóvá vált számunkra a közös ötletünk megvalósulása. Bízunk
benne, hogy a piaci szereplők, felhasználók örömmel fogják használni a Build_IT weblapot és
applikációt, amely sikeres, kategória teremtő szereplője lesz az építőipar digitalizációjának!
Köszönjük Singulab, hajrá Build_IT!
Brettschneider Viktor, Weisz Gábor

biztosítható. A funkció felhő- és webalapú, applikációval
is elérhető. Keresőfelülete biztosítja a legjobb találatot:
választásos lekérdezéssel is használható. A Build_IT
felhasználója minden építőipari szereplő lehet, nincsenek
korlátok. Az egyes szereplők kapcsolati hálójukon
messze túlmutató lehetőségekkel gazdálkodhatnak.
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A MOBIL ÁLLATORVOSI SEGÍTSÉG

VETCALL

AVetCallegyolyan–mindahazai,mind
a nemzetközi piacon – egyedülálló
mobiltelefonos
applikáció
(Android és iOs rendszerekre),
mely egyetlen platformra kívánja
terelni az állatorvosok és az
állattartók közti kommunikációt,
illetve
az
állategészségügyi
szolgáltatásszervezést.
A
jelenleg elérhető új, innovatív
okostechnológiák felhasználásával
szeretnénk megoldást találni az
állategészségügyi szektort érintő,
létező problémákra, melyek a
következők:
Állattartói oldal: tanácstalanság, hova fordulhat a
kisállatával kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal;
sürgős ellátásra van szükség, nincs kihez fordulni;
információ hiánya.
Állatorvosi

oldal:

Az eddigi próbálkozásoktól eltérően a VetCall nem csak a kisállattartók igényei felől közelíti meg
a fent felsorolt problémákat, hanem az állatorvosi oldal aktív bevonásával kíván egy egyszerű,
könnyen kezelhető és gyorsan használható kapocs lenni a sharing economy jegyében. Hogy ezekre
a kihívásokra a lehető legjobb és leginnovatívabb választ adhassuk, számos újdonsággal készülünk
ezen piacnak:
• Telefonos tanácsadás lehetősége maszkolt, titkosított, rögzített PBX vonalakon keresztül
• Állatorvos azonnali házhoz hívásának lehetősége, majd a szolgáltató orvos geolokáció alapú,
térképes felületen történő élő nyomon követése
• VetRadar térképes felület, ahol a kisállattartó minden információt megtalál egy helyen azokról a
szolgáltatókról (állatklinika, gyógyszertár, menhely, kisállathotel, stb.), akikre szüksége lehet
• Képek, videók, kisállat-adatlap megosztása az állatorvossal egy gombnyomásra
• Sztorik modul: A gazdik kis szöveges leírás kíséretében kép formájában feltölthetik és megoszthatják
egymással a kisállatukkal közös kalandjaikat és élményeiket.
• Ingyenes edukációs anyagok, információk, szakcikkek mind az állattartók, mind az állatorvosok felé
a felelős állattartás jegyében
• Praxismenedzsment eszközök állatorvosoknak (szolgáltatás-elérhetőség automatizálása,
figyelmeztető a közelgő állatorvosi feladatokról és vizuális megjelenítése, stb.)
Összegezve tehát a VetCall egy hiánypótló applikáció, melyen keresztül gyors, szakmailag
megalapozott telefonos tanácsadás kérhető állatorvosoktól, valamint igény és szükség szerint

nehézkes

praxismenedzsment;

kereslet-kínálat nem találja meg egymást; leterheltség;
új technológiákat és innovációt tekintve fekete folt;

helyszíni vizsgálat is megrendelhető. Applikációnk a jelenleg elérhető leginnovatívabb technológiákat
ötvözi az állategészségügyi piac technológiai igényeivel, mely így kíván összekötő kapocs kíván lenni
a kisállatukért aggódó gazdik és a szakmailag felkészült állatorvosok között.

anyagi megbecsültség elégtelen (főleg vidéken); felelős
állattartásra való nevelési felület hiánya.
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Az alkalmazásban az alábbi funkciók találhatók meg:

1. Kerttervezés
A felhasználó néhány kattintással méretezheti virtuális kertjét, összeválogathatja az ültetni kívánt
növényeket és elhelyezheti őket a képzeletbeli kis ültetvényén.

2. Növény információk
Az applikáció tartalmaz egy teljeskörű, folyamatosan bővülő növényadatbázist, melyben
megmutatjuk az egyes növények helyigényét, leggyakrabban előforduló betegségeit és veszélyeit,
valamint a tökéletes termesztéshez vezető út lépéseit (és esetleges buktatóit).

3. Webshop
Cégünk webshopjában megtalálhat mindent egy helyen, kedvező áron. Mi pontosan tudjuk, hogy az
ültetendő növényeknek mire van szüksége, nincs több kutakodás, utánajárás, csak egyszerű, gyors
és biztonságos online vásárlás.

4. Feladatütemezés
A Feladatütemező segítségével a felhasználó folyamatosan nyomon követheti növényei állapotát és
jelzéseket kap az applikáción keresztül arról, hogy milyen teendői vannak a kertjével kapcsolatban
(mikor kell a növényeket meglocsolni, átültetni, stb.)

5. Blog
Folyamatosan megújuló tartalmakkal és hasznos, érdekes cikkekkel próbáljuk fenntartani a program
használóinak érdeklődését, valamint edukálni őket a növényekről és a helyes kertgondozásról.

6. Közösség
A modul célja, hogy összekösse a kertépítőket egymással és megoszthassák egymással a

APPLIKÁCIÓ

CITY GARDEN

A City Garden mobilalkalmazást,
azoknak az elsősorban városokban
élő embereknek fejlesztjük, akik
szeretnének saját otthonukban
fenntartható módon zöld felületet,
illetve konyhakertet kialakítani.
Az applikáció segít a kertek
megtervezésében, a megfelelő
növények
kiválasztásában
és
részletesen bemutatja a hozzájuk
kapcsolódó teendőket. A leendő
kertészeknek nincs más dolguk,
mint összeállítani a kertet a kedvenc
növényeikből és figyelni az applikáció
utasításaira.

kertészkedésből eredő sikereket, érdekességeket és tapasztalatokat.
A City Garden applikációt tehát azzal a céllal hoztuk létre, hogy a virtuális közösségi terek és
megosztáson alapuló technológiák ötvözésével közelebb hozzuk a társadalom (főleg fiatalabb
korosztályának) egyre jobban elvárasiasodó rétegeit mind az életet és táplálékot adó természettel,
mind pedig egymással.
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A
„Komplex
elektrofiziológiai
mérőrendszer: „Fetal Health”
Az IT-MEDicine Ltd. Kft. annak érdekében jött létre, hogy
megalkosson egy új, jelenleg a piacon még nem létező
szülészeti-nőgyógyászati diagnosztikai orvosi eszközt.
A mindennapi szülészeti gyakorlatban hatalmas igény
van arra, hogy minél pontosabb képet kapjunk a magzat
szülések alatti legfőbb probléma, hogy a szülés alatti
hypoxia (azaz az oxigénhiányos állapot) nem jelezhető
előre egyértelműen.

megítélését és a szülés alatt az oxigénhiányos állapot elkerülését. Csak Magyarországon évente
1.000 magzat, illetve újszülött hal meg a szülés során. Ennek közel fele oxigénhiányos állapot miatt.
A WHO szerint az oxigénhiányos állapot az egyik fő vezető ok a magzati elhalálozások között az
egész világon.
Egy olyan komplex elektrofiziológiai mérőrendszer kifejlesztését tűztük ki célul, melynek a napi
szülészeti gyakorlatban való használatával jelentősen javíthatjuk a születés időszaka körüli
mortalitási és morbiditási mutatókat. Cél, hogy valós időben és objektív módon kapjunk többlet
információt – első-sorban méhen belül – a magzat állapotáról.
Termékünkkel egy olyan, a világban eddig nem létező integrált eszköz jön létre, amely az alábbi
diagnosztikai mérésekre képes:
• Indirekt magzati EKG (anyai hasfalon keresztül) a terhesség 2-3. trimeszterében
• Direkt magzati EKG szülés alatt (magzati fejbőr elektróddal)
• Magzati EEG szülés alatt (fejbőr elektróddal elvezetve)
A Singulab Inkubátor Zrt. támogatásával (GINOP-2.1.5-15-2016-00006) elkészült egy olyan integrált

PROJEKT BEMUTATÁS

IT-MEDCINE

állapotáról mind a terhesség, mind a szülés alatt. A

A projekt erre a piaci igényre kíván választ adni, segítve a magzatnak az utolsó trimeszteri állapotának

eszköz, egy MVP, amely – a terveknek megfelelően – alkalmas arra, hogy megkezdjük vele a következő
időszakban a klinikai vizsgálatokat. Ez az eszköz már képes arra, hogy orvosok ezzel méréseket
végezzenek és a hatósági engedélyek után mind a terhesség alatt, mind a szülés alatt vizsgálják a
magzatot. Elkészült az eszköz szülés alatti használatához szükséges fejskalp elektróda modellje is.
A projekt zárása 2020.02.15-én történt meg.
Bővebb információ elérhető: https://www.itmedicine.eu/.
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Diszkalkulia diagnosztikai
és fejlesztő alkalmazás

Vízió, Misszió:

Áttekintés:

problémák felismerése és kezelése területén. Tudományos szakkérdésekben egyeztetéseket

Meggyőződésünk, hogy egy objektív vizsgálaton alapuló vizsgálati (a képernyőre vitt tesztlap-alapú
alkalmazásokkal ellentétben) és fejlesztő eszköz jelentős hozzáadott értéket képvisel a diszkalkuliás

A diszkalkulia (számolászavar) a gyermekek 5-10
százalékát érinti. A fejlett világban ez 15 millió gyermeket
jelent. Ez a szám, minden évben emelkedik A diszkalkulia

folytattunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fejlődés Pszichológiai Tanszékével, amely kifejezte
együttműködési szándékát a fejlesztési munka és a módszer tudományos körben történő terjesztés
kapcsán.

korai felismerése: korai és személyre szabott fejlesztés
Projektünk

célja

egy

könnyen

hozzáférhető

és

használható telefonos alkalmazás kifejlesztése, amellyel
a részképességi zavart lehet a jelenlegi módszerekhez
képest gyorsabban, olcsóbban szűrni, illetve fejleszteni
Projektünk egy lehetőség, és egy misszió egyben.

A megoldás:
Az iskola előtti és iskoláskorú gyermekek diszkalkulia szűrésének elősegítése érdekében szükség
van egy jól használható, valós eredményeket mérő és a számolási feladatokhoz szükséges

PARALLEL

részképességeket vizsgáló objektív eszközre. A DISCAL egy ilyen alkalmazás. A prototípus alkalmas
arra, hogy a diagnosztikai tesztet lefuttassa és kiértékelje. A fejlesztő alkalmazás a gfyakorló
feladatok megoldásánál figyelembe veszi a megoldás idejét és a hibák számát, mely paraméterek
alapján nehezíti (vagy adott esetben könnyíti) a feladatokat. Diszkalkulia alkalmazásunk 1.0
tesztidőszakában, a feladatok elvégzése után kapott eredmény csak tájékoztató jellegű. A fejlesztő
feladatok rendszeres elvégzése segítséget ad ahhoz, hogy a számoláshoz szükséges különböző
részképességek területén fejlődést lehessen elérni. A tesztidőszak után, végleges verzióval
jelentkezünk, mely a prototípushoz képest, személyre szabott fejlesztőprogramokat tartalmaz.

DETECTION KFT.

Az alkalmazásról a www.discal.hu oldalon található több információ.

Tudományos háttér:
A DISCAL alkalmazás koncepcióját számos tudományos kutatás figyelembevételével alakítottuk ki. Pl.:
a) Claus, H. Peter kutatása a 10 alatti számfogalom kialakulásának, megértésének és fejlesztésének
problémájáról (ISBN: 9783525462461) b) Grissemann, H. Weber kutatása a speciális számolási
zavarokról, azok okairól és a lehetséges terápiákról (ISBN 3456810989, 9783456810980) c) Gaidoschik,
M. kutatása a számolási nehézségek gyakorlati (oktatásbeli) problémájáról (ISBN: 9783893588992).
A teszt alkalmazás és a fejlesztő program elérhetősége: http://discal.hu/test
Parallel Detection Diszkalkulia Projekt Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Proof of Presence
alkalmazás fejlesztés
Az otthon ápolás egyre fontosabb szolgáltatás az
öregedő társadalomban. Csak Németországban 600.000
ápoló segíti az öregeket otthonaikban. Az egészségügy 6

Regisztráció:
Az újabb banki regisztrációkhoz (pl. revolut) hasonlóan személyes okmányokkal lehetséges, így
kiküszöbölhetőek a kamu regisztrációk:
• Személyazonosító okmányokon található adattartalom beolvasása (OCR)
• Elektronikus személyi igazolvány és útlevél által tárolt adatinak kiolvasása, NFC olvasás segítségével

milliárd Eurót költ erre évente, de minden 5. elszámolásnál
problémák lépnek fel. Egyes becslések szerint több mint
1 milliárd Eurót számláznak le csalók, úgy hogy az ápoló
ott sem volt.

Ápolás indítása, kezelése:
Az ápoló a helyszínre érkezéskor belép az aplikációba, egy selfie készítéssel azonosítja magát. A

Ami megtörténik nagyban, megtörténik kicsiben is. Azok

munka befejezésekor szintén azonosítja magát. Közben hangfelvételekkel tudja rögzíteni az elkészült

a magánszemélyek is aggódnak, hogy az ápoló odaért-e

munkákat. A rögzített események e-mailen pdf riportban lekérdezhetőek.

időben, ledolgozta-e a megállapodott órákat, akik saját
szüleik érdekében fogadnak segítséget. A becsületes
ápolóknak is fontos kitűnni a tömegből. A bizalom
kialakításához fontos, hogy be tudja bizonyítani, hogy
ott volt a megadott időben, elvégezte a feladatokat és
folyamatosan képezi magát, ahogy az adott kérdések

PRESENCE

SMART

felmerülnek. Megfelelő eszközzel hitelesíteni tudják
jelenlétüket és könnyebben szereznek munkát.
Mindez mobil technológiával megoldható!

Kliens (beteg) adatainak felvétele:
Ezen a felületen tud a regisztrált ápoló (felhasználó) felvenni új beteget (client). A felületen lehetőség
van név és cím megadására. A cím megadása során egy GPS koordináta generálódik a Google maps
segítségével, melyet a rendszer az adatbáziban eltárol. Később az azonosítások során ehhez a GPS
koordinátához mért távolság ellenőrzésével dönthető el, hogy az ápoló valóban elment-e a beteg
címére.

A megoldást a digitális technológia nyújtja Mobil
telefon mindenkinél van. Ha meg lehet oldani a gyors
bejelentkezést és az egyszerű adminisztrációt, az
mindkét felet tehermentesíti. Digitálisan hitelesített
“napló” feljegyzi az ápolás idejét, helyszínét és az
elvégzett munkákat. A számla kiállítása gyerekjáték!

Supervisor felület:
A supervisor felület lehetővé teszi a regisztrációk elfogadását, hivatalos adatok és személyigazolvány
képek ellenőrzését.
Ezen a felületen van lehetőség a Supervisor felhasználó számára ellenőrizni az elvégzett ápolói
jelenlétellenőrzéseket. A táblázatban lehetőség van ápolóra (Agent) és betegre (Client) is szűrni.
A felületen megtekinthető és kattintható a beteg profilja, az ápoló profilja és a sikeres azonosítás
adatait tartalmazó zöld „success” gombok.
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E-mail Riport:
A mobil app-on a főoldalon található

„TIMESHEET”

menüpontra koppintva lehet lekérni adott időszakra
vonatkozó

és

adott

beteghez

(Client)

tartozó

azonosításokat, PDF riport formában.

A riport az alábbi
adatokat tartalmazza:
• Agent data – az ápoló adatai (Név, lakcím, születési
hely, születési idő, személyi igazolvány szám)
• Client data – a beteg adatai (név, lakcím)
Presence information – A lekért időszak (Time period) és
a sikeres és sikertelen azonosítások egy táblázatban. A
sikeres azonosítás mellett zöld pipa, a sikertelen mellett
piros X található.

• Ötletgazda, projektvezető: Nagy Norbert ügyvezető
• Projekt mentora: Fürjes Balázs Zoltán EIT Health
Innostars igazgató
• Az informatikai fejlesztési háttér biztosítása: E-Group
ICT Software Zrt.

PRESENCE

SMART

Fejlesztésben résztvevők:
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