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Εἰσαγωγὴ
Στὴν ἔκδοση 3 τοῦ Smart Medicine ἔχουμε προσθέσει τὴν δυνατότητα τὰ καθορισμένα ραντεβοῦ & οἱ 

ἐπισκέψεις νὰ ἐπεικονίζονται καὶ νὰ διαχειρίζονται - ἐκτὸς τοῦ παραδοσιακοῦ τρόπου μέσω τῆς κάρτας τοῦ 
πελάτου – μέσω μιὰς φόρμας ποὺ μιμεῖται τὸ συμβατικό ἡμερολόγιο μὲ ἀπεικόνιση τοῦ ἐργάσιμου χρόνου 
ἀνὰ ἡμέρα, ἑβδομάδα, μῆνα κλπ εἴτε γιὰ ἕναν μεμονωμένο ἀιτρό εἴτε γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἰατρείου /κλινικῆς.

Ἐκτὸς τοῦ κυρίως μέρους ὅπου ἀπεικονίζονται τὰ ραντεβοῦ/ἐπισκέψεις, ὑφίστανται 3 ἀκόμη περιοχές μὲ 
ἰδιαίτερη λειτουργικότητα:

A: Ὁρίζουμε ἄν θέλουμε τὴν Εὕρεση & Ἀπεικόνιση μόνο τῶν ραντεβοῦ τοῦ συνδεδεμένου χειριστῆ 
(ἐφόσον εἶναι ἰατρός), ὅλων τῶν ἰατρῶν ἤ μόνο Ὁρισμένων (ἐμφανίζεται μία λίστα τῶν 
καταχωρημένων ἰατρῶν ὅπου τσεκάρουμε τοὺς ἐπιθυμητούς).

Β: Στὴν περιοχή αὐτὴ ἐμφανίζονται συνοπτικά οἱ μέρες τοῦ μήνα ἤ τῶν μηνῶν ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν. Τὀ 
πόσοι μῆνες θὰ εἶναι ὁρατοί, μποροῦμε νὰ τὸ καθορίζουμε αὐξομειώνοντας 

α) τὸν ἀριθμό τῶν μηνῶν ἀνὰ σειρὰ μετακινῶντας τὸ σπυράλ στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ Β 
δεξιὰ ἤ ἀριστερὰ καὶ 

β) τὸν ἀριθμό τῶν μηνῶν μετακινῶντας τὸ κάτω ὅριο τοῦ Β πρὸς τὰ πάνω ἤ κάτω

Μὲ τὰ βελάκια στὰ ἀριστερὰ & δεξιὰ τοῦ ὀνόματος κάθε μῆνα, μπορεῖτε να μετακινηθεῖτε μπρός καὶ 
πίσω στὸν χρόνο.

Γ: Ἄν στὸ σύστημα μας ὑπάρχουν περισσότεροι ἀπὸ ἕνας ἰατροί, καὶ ἔχουμε ἐπιλέξει τὴν ἐμφάνιση τῶν 
ραντεβοῦ/ἐπισκέψεων ὁμαδοποιημένων ἀνὰ 
ἰατρό (τὸ κίτρινο εἰκονίδιο U στὰ ἀριστερά 
εἶναι ἐπιλεγμένο) ἐμφανίζεται μία scroll bar 
ὅπου μποροῦμε μετακινῶντας την νὰ 
βλέπουμε τὰ ραντεβοῦ διαφορετικῶν 
ἰατρῶν. Ἐπίσης, πατῶντας τὰ + καὶ – στὰ 
ἀριστερὰ της,  αὐξάνουμε ἤ μειώνουμε 
ἀντίστοιχα, τῶν ἀριθμὸ τῶν ἰατρῶν ποὺ τὰ 
ραντεβοῦ τους ἐμφανίζονται ταυτόχρονα.
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• Παρατηρεῖστε ὅτι οἱ μέρες τοῦ ἡμερολογίου (στὴν περιοχή Β) ὅταν ὑπάρχει ἕστω καὶ 1 ραντεβοῦ σὲ 
ἀυτές ἐμφανίζονται μὲ ἔντονη γραφή ἐνῶ ὅταν δὲν ὑπάρχει κανένα μὲ πιὸ λεπτή.  

• Κάνοντας κλικ σὲ ὁποιασδήποτε ἡμερομηνία στὴν 
περιοχή Β ἐμφανίζουμε τὰ ραντεβοῦ τῆς ἡμέρας 
αὐτῆς.

• Μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε τὴν ταυτόχρονη 
ἀπεικόνιση περισσότερων ἡμερῶν, κάνοντας κλικ 
διαδοχικὰ σὲ διαφορετικὲς ἡμέρες ἀκόμη καὶ ΜΗ 
συνεχόμενες κρατῶντας πατημένο τὸ πλῆκτρο 
Control

• Κάνοντας δεξί κλικ σὲ ἕνα 
ραντεβοῦ ἐμφανίζεται τὸ 
μενοῦ πλοήγησης ποὺ 
μπορεῖ νὰ μᾶς παραπέμψει 
ταχύτατα στὴν Κάρτα τοῦ Πελάτη, στὴν Λίστα Ἐπισκέψεων του ἤ ἁπλῶς νὰ ἐμφανίσει τὴ 
συγκεκριμένη ἐπίσκεψη

• Μὲ 2πλό κλικ πάνω σὲ ἕνα ραντεβοῦ ἀνοίγει ἡ κάρτα ἐπίσκεψης

• Μὲ δεξὶ κλικ σὲ κάποιο κενὸ σημεῖο τοῦ ἡμερολογίου ἐμφανίζεται τὸ 
μενοῦ λειτουργιῶν:

• Δημιουργία Νέου Ραντεβοῦ: Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο 
ἐπιλογῆς Πελάτου καὶ στὴν συνέχεια μιὰ κενή 
νεοκαταχωρούμενη κάρτα ραντεβοῦ γιὰ τὸν πελάτη αὐτὸ.

• Νέο Ραντεβοῦ γιὰ Ἀκαταχώρητο Πελάτη: Ὅπως πρὶν ἀλλὰ 
χωρίς τὴν ἐπιλογὴ Πελάτου μιᾶς καὶ τὸ νέο ραντεβοῦ 
δημιουργεῖται γιὰ τὸν «Ἀκαταχώρητο πελάτη» μὲ ID 0.

• Μεταφορὰ σὲ Ἡμερομηνία: Μετακινεῖ τὸ ἡμερολόγιο σὲ ἡμερομηνά τῆς ἐπιλογῆς σας

• Ἐπιστροφή σὲ Σημερινὴ Ἡμερομηνία: Ἔχοντας μετακινηθεῖ χρονικὰ στὸ ἡμερολόγιο ἀπὸ 
τὴν τρέχουσα ἡμερομηνία, σᾶς ἐπσιτρέφει σὲ αὐτὴν.

• Αὔξηση Χρονικῆς Ἀνάλυσης & Μείωση Χρονικῆς Ἀνάλυσης: Μὲ τὶς ἐπιλογὲς αὐτὲς 
αὐξομειώνετε τὴν χρονικὴ ἀνάλυση τοῦ ἡμερολογίου:   

               Μέγιστη Χρονικὴ Ἀνάλυση                        Ἐλάχιστη Χρονικὴ Ἀνάλυση      
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Οἱ τρόποι ἀπεικόνισης τῶν ραντεβοῦ εἶναι 4:

1. Ἡμερήσια Ἀπεικόνιση: 

2. Ἑβδομαδιαία Ἀπεικόνιση:

3. Μηνιαία 
Ἀπεικόνιση:

4. 'Ἀπεικόνιση τῆς ἀπασχόλησης στὴν ροή τοῦ 
χρόνου
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Εἰκονίδια στὸ δεξί μέρος τοῦ Ἡμερολογίου:

Ἐμφάνιση ὅλων τῶν διαθέσιμων λειτουργιῶν τοῦ ἡμερολογίου
Ἀνανέωση περιεχομένων ἀπὸ τὴν βάση

Ἡμερήσια ἀπεικόνιση
Ἑβδομαδιαία ἀπεικόνιση
Μηνιαία ἀπεικόνιση
Χρονικὴ Ροή

Ἐμφάνιση ὅλων τῶν ραντεβοῦ - Καμμία ὁμαδοποίηση 
Αὐτόματη Ἐπιλογὴ
Ὁμαδοποίηση κατὰ Ἰατρό
Ὁμαδοποίηση κατὰ Ἡμερομηνία

Μεταφορὰ σὲ ἡμερομηνία τῆς ἐπιλογῆς μας

Παρατηρήσεις

1. Ἀνάλογα μὲ τὸ ἄν τὰ ραντεβοῦ ἔχουν πραγματοποιηθεῖ, εἶναι μελλοντικὰ ἤ ἔχουν ἀκυρωθεῖ 
ἐμφανίξονται μὲ διαφορετικὸ χρῶμα: πράσινα, μπλέ ἤ κόκκινα ἀντίστοιχα. 

2. Ἄν ἡ ἐγκατάσταση ἀφορᾶ ἰατρεῖο μὲ ἕναν μόνο ἰατρό, ἡ Ὁμαδοποίηση κατὰ Ἰατρό ἤ Ἡμερομηνία δὲν 
δημιουργεῖ διαφορετικὴ ἀπεικόνιση ἀπὸ τὴν Ν & Α.
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