
Self Check-in este o solutie Web si Mobile ce permite automatizarea unei 
clinici pana la nivelul la care nu mai este necesara prezenta personalului 
in receptie. Aceasta aplicatie ajuta pacientul sa se programeze direct de 
pe telefon la specialitatea dorita, urmad apoi sa fie avertizat prin mesaje 
de tip push asupra apropierii datei si orei consultatiei. Cu ajutorul 
modulului GPS al telefonului, aplicatia calculeaza timpul necesar pentru a 
ajunge la consultatie fara intarzieri si utilizatorul folosind hartile Google. 
La intrarea in clinica aplicatia afiseaza un cod de bare 2D sau trimite un 
cod prin SMS pe care utilizatorul il scaneaza sau il introduce la terminalul
Info-Point, marcand astfel momentul de sosire si primind informatiile 
privind locatia cabinetului. Dupa consultatie aplicatia furnizeaza informatii 
cu privire la restul de plata si da utilizatorului posibilitatea de a selecta 
modul de plata dorit: cash sau online. De asemenea, permite vizualizarea 
intregului dosar medical (Medis EMR) consolidat in institutia medicala 
respectiva, direct de pe telefon sau cu ajutorul computerului.



PRINCIPIILE DE LA CARE AM PORNIT
Cand am dezvoltat sistemul de Self Check-in, am dorit sa fie:

ACCES INSTANT 
LA PROGRAMARI 
SI ISTORICUL
ACESTORA, 
PRECUM SI AL 
PLATILOR

01 ASISTENTA SI 
MESA JE 
INDRUMATOARE 
PANA LA 
AJUNGEREA IN 
CLINICA

02 USURINTA IN 
AFLAREA 
INFORMATIILOR 
DESPRE CABINET
SI MEDIC

03 PLATI ONLINE 
SAU OFFLINE CU 
POSIBILITATEA 
SELECTARII LOR 
DIN TELEFON

04

Rapid si usor de folosit
pentru pacienti.

Mult mai eficient decat
receptia clasica.

Un asistent in absolut
toate etapele
prezentarii.

Conectat la modul de 
viata actual al 

pacientilor.



Cat de simplu este?
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Aplicatia trimite mesaje de 
reamintire si instruieste
utilizatorul pana la 
ajungerea in cilinica.

Programarea se face usor,
fie din aplicatia de mobil
fie din platforma EMR 
sau chiar din receptie.

La sosirea in clinica
pacientul poate scana un 
cod QR sau introduce un 
sms la terminalul Info-
Point, pentru marcarea
sosirii.

O data cu check-in-ul
automat pacientului ii sunt
prezentate detaliile privind
locatia cabinetului si
medical ce il va consulta.

Dupa finalizarea
consultatiei aplicatia de 
mobil afiseaza informatii
financiare, permitand
selectarea tipului de plata: 
cash sau online.



Ce se intampla in receptie? 

Pacientul se prezinta
in clinica, unde va
incepe procedura de 
check-in pe
terminalul info-point.

Acesta poate scana
codul QR afisat pe
ecranul telefonului, 
sau poate introduce 
codul primit in SMS.

Dupa introducerea
codului self check-in-
ul este complet si se 
pot vizualiza detaliile
programarii.



Degreveaza personalul
din receptie si elimina

cozile din clinica

Integrare cu toate
bazele de date 

medicale ale clinicii

Creste
productivitatea

clinicii

Tehnologie noua
si aspect foarte

placut

Scurteaza timpii
de programare

AVANTAJE


