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Mes pradėjome nuo paprastos minties... 

• palengvinti odontologiniuose kabinetuose vykstančius procesus 
• sumažinti popierinių dokumentų kiekį iki minimumo 
• matyti savo įmonės filialus-padalinius ir juos valdyti nuotoliniu būdu  
• panaikinti bankams mokamus komisinius už atsiskaitymą kortele 
• efektyviau bendrauti su pacientais ir gydytojais klinikoje 



ODONTOLOGINIŲ KLINIKŲ VALDYMO SISTEMA 
 
 



Kokia nauda Jums? 
Sistema „arkka“- taupo laiką 

 



Lieka laiko... 
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Nebereikia daugybės programų, įrangos ir popieriaus 
Kokia nauda Jums? 

apskaita 
registracija 

pacientų anketos, ligos 
istorijos, išrašai, receptai 

sąskaitų, kvitų 
išrašymas 

Terminalo mokesčiai 



• pacientų, kurie nori būti aptarnauti 
   kokybiškiau ir greičiau 

 
 
• taupyti savo ir pacientų laiką 

 

Kokia nauda Jums? 
Jums reikia 



Sistemos arkka misija 
 

 taupyti laiką ir gamtos resursus 



 
 

arkka 
 naujausia ir moderniausia odontologijos 

klinikų ir pacientų valdymo sistema 



 
 

Ką siūlome klinikoms ir kabinetams 

• sistemą, išbaigtą kaip visumą 
• sistemą, pasiekiama iš bet kokio įrenginio, kuris turi interneto ryšį 
• administravimo resursų ir kaštų taupymą 
• nemokamą reklamą ir galimybę akimirksniu pasiekti savo pacientus 



 
 

Kuo naudinga „arkka“ 

• naujausi sprendimai naudojant debesų kompiuteriją 
• sutaupote savo laiką 
• didinate apyvartą 
• pacientai Jums lojalūs, nes Jūs jais rūpinatės 
• mažėja marketingo kaštai 
• modernus Jūsų įvaizdis, prikaustomas pacientų dėmesys 
• konkurencinis išskirtinumas 

 



 
 

Kaip veikia „arkka“ 

apskaita registracija 

pacientų anketos, 
ligos istorijos, išrašai, 

receptai ir kt. 

sąskaitų, kvitų 
išrašymas Terminalo mokesčiai 

• Mūsų sistema leidžia atlikti viską ir 
išsprendžia daugybę problemų 

sandėlys 

Priminimai 



• Pacientų registracija, priminimai, sveikinimai SMS ir el. paštu. 
 

Kaip veikia „arkka“ 



• Paciento anketos pildymas paciento namuose jam patogiu laiku 

Kaip veikia „arkka“ 



• elektroniniai sutikimai, sutartys 
• kiti pagal Jūsų poreikius lengvai integruojami dokumentai 
 

Kaip veikia „arkka“ 



• Statistinės formos, anketos 

Kaip veikia „arkka“ 



• Ligos istorijos 
 

Kaip veikia „arkka“ 



• Interaktyvi dantų formulė 
 

Kaip veikia „arkka“ 



• Sąskaitų ir kvitų išrašymas 
• Detali ekonominė statistika 
• Medžiagų ir priemonių naudojamų  
   klinikoje statistika. 

 

Kaip veikia „arkka“ 



• Tai suderinta daugiakanalė sistema - pasaulinė tendencija nr 1. 
 - pacientai gali atsiskaityti kaip ir anksčiau grynaisiais pinigai į kasą 
- galima išrašyti pinigų priėmimo kvitą ir pasirašyti ekrane ar priedelyje 
- Galima išrašyti sąskaitą faktūrą - pacientas pasirašo ekrane, gauna į el. 

paštą ir pasirenka apmokėti vietoje mobiliuoju telefonu pas Jus arba 
parėjęs namo per interneto banką. 

„arkka“ 



• tai ne tik puslapis – tai didelė ir perspektyvi komanda 
• mes viską išbandome įmonės rate ir tik po to atnaujiname sistemą. 
•  nereikia suderintų kompiuterių ar planšetų 
• kelių paspaudimų dėka užregistruojate naują pacientą telefone ar kitame 

įrenginyje. 
• Jūs iš karto uždirbate pinigus ir taupote laiką 

 

„arkka“ 



• Mes ne tik debesyse...  
• Turime ir tradicinius metodus - galite visus dokumentus atsispausdinti ir 

atiduoti pacientui bei kaupti popierines ligos istorijas, medicinines 
formas, sutikimus, sutartis ir kt. 

 

„arkka“ 



• Registracija, priminimai pacientams SMS ir el. paštu 
• Paslaugų ir prekių valdymas ir administravimas 
• Medžiagų apskaita ir kontrolė 
• Ligos istorijos, interaktyvi dantų formulė, pacientų nuotraukų bazė 
• Sąskaitų, pinigų priėmimo kvitų išrašymas 
• Greitas ir patogus atsiskaitymas be banko terminalų ir kortelių skaitytuvų 
• Informacinės medžiagos siuntimas pacientams 
• Pacientų valdymo sistema 
• Komunikavimo bazė klinikos viduje ir už jos ribų 
• Analizė „on-line“ 
• Detali statistika 

 
 

„arkka“ 



• Tai daugybė privalumų ir ypatingas aptarnavimas 
• Taupomos lėšos – nebemokate bankams procentų ir banko terminalo 

mokesčių 
• Gaunate savo virtualų internetinį ofisą 
• Visa sistema logiška ir lengvai suprantama 

 
 

„arkka“ 



• Ypatingas dėmesys duomenų saugumui: 
- Kiekvienas vartotojo apsilankymas fiksuojamas 
- Dokumentų pasirašymas saugiu elektroniniu parašu 
- Matomi ir valdomi medžiagų likučiai ir sunaudotų medžiagų kiekiai 
- Matoma detali statistika, pajamos, išrašytos SF ir kvitai. 
- Kiekvienas darbuotojas mato tik tai, ką leidžia klinikos administratorius. 

 
 

„arkka“ 



• Tai Jūsų įmonės ir pacientų duomenų bazė 
 - pacientų anketos 
 - pacientų sutikimai, sutartys, nuotraukos 
 -išrašyti receptai, statistinės formos, siuntimai 
 

• Tai nemokami priminimai el. paštu 
• Tai lengvas bendravimas klinikos viduje 

 
 

„arkka“ 



• Sistemą sudaro atskiri moduliai, kuriuos galite pasirinkti pagal savo 
klinikos ar kabineto poreikius. 

  *Registracija/ priminimai SMS, el. paštu. 
  *pacientų kortelės/dantų formulė/dokumentai/ 
  *apskaita- medžiagų sandėlys, gydytojų pajamos, sąnaudos,  
           sąskaitos faktūros, kvitai. 
 
 
 

„arkka“ 



• Sistema vertinga pati savaime, nes tai: 
- Modernus įvaizdis 
- Sutaupytas Jūsų ir pacientų laikas 
- Automatiniai sistemos atnaujinimai be papildomo mokesčio 
- Naujos galimybės jūsų verslui 
- Visas sprendimų paketas  
- Ekonominė nauda iš karto 
 
 

„arkka“ 



• Kuo daugiau patenkintų pacientų- tuo jie daugiau palieka pinigų 
• Rūpinatės pacientais - pacientai tampa lojalūs Jums 
• Komunikuojate su pacientais (siunčiasi priminimai, informacinės žinutės) 
• Geriau pažįstate savo pacientus 
 

„arkka“ 



• Instrumentas Jūsų rankose: 
- Bendraujate su pacientais - apdovanojate pacientą:  
 parodote dėmesį,  
 pasveikinate su gimtadieniu,   
 primenate apie akcijas 

- Bendraujate su savo gydytojais ir darbuotojais 
- Matote detalią statistiką: gydytojų grafikus, pajamas, medžiagas, SF ir kt. 

 
 

„arkka“ 



Laimingas pacientas, laimingas gydytojas  
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Tapkite šios sėkmės dalimi 
Prisijunkite prie sistemos ir naudokitės visais jos privalumais jau šiandien 

REGISTRUOKITĖS 
www.arkka.lt 

 
+370-687-88303 

swebaltic@gmail.com 
www.arkka.lt 



  www.arkka.lt    
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