Heron IOS

Size Özel Servis

TM

SADELİĞİN GÜZELLİĞİ

KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM
Ek sanal eğitimler dahil özelleştirilmiş ofis
içi eğitim seçenekleri.

TEDBİRLİ KONFİGÜRASYON
Heron ™ IOS sistemi, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi ve
sürekli iyileştirme sağlamak için özel olarak
yapılandırılmıştır.

HARİCİ ÜCRET YOK
Tek seferlik, her şey dahil ödeme.
Ek lisans veya vaka ücreti yok.

ONLINE DESTEK
Telefonla veya e-postayla ulaşılabilen müşteri destek
ekibimiz, bilgisayarınıza uzaktan bağlanarak sizlere daha
verimli ve etkili bir destek deneyimi sağlamaktadır.

HARİCİ
ÜCRET
YOK

3DISC
3DISC, geleceğin dijital diş hekimliğine öncülük etmek için 2010

Çeşitli dijital uzmanlardan oluşan uluslararası ekibimiz, özellikle

yılında tek bir misyona adanmış bir çok farklı disiplini olan bir Ar-Ge

ağız içi tarayıcılar olmak üzere kapsamlı dijital çözümler aracılığıyla

ekibi olarak sektöre giriş yaptı. 8 yıllık yoğun bir gelişimden sonra,

ilişkili klinik faydalar sunarak dijitalin ötesine geçmeye kendini

3DISC yenilikçi, tamamen dijital olan Heron IOS ağız içi tarayıcısını

adamıştır. Diş klinikleri 3DISC'i seçtiklerinde, çalışma günlerini

piyasaya sundu. 3DISC, bugün Genel Merkezi Amerika Birleşik

kolaylaştırmaya yardımcı olacak ve doktorları hastalarına en kaliteli

Devletleri ve Fransa'da bulunan özel sektöre ait çevik bir Amerikan

tedaviyi sağlamaları için güçlendirecek çözümlerimizin sürekli

üreticisi ve ağız içi tarayıcı çözümleri sunan küresel bir firmadır.

yenileceğine olan taahhütümüze güvenebilirler.

WWW.3DISC.COM

AR&GE çalışması ile doğan 3 DISC

Tam potansiyelini verebilmek için şimdi pazarlama ve
satışta kendini güçlendiriyor…
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Taking Digital Beyond

Taking Digital Beyond

Heron IOS
TM

İş gününüze güzellik ve basitlik sağlıyor
Heron™ IOS, bir tıp uzmanı olarak işinize basitlik getirecek 3 boyutlu bir dijital görüntüleme tasarımıdır. Her
şey dahil bir fiyat karşılığında satın alacağınız Heron™ IOS, kutusundan çıkarılması ve kurulumu 10 dakikadan
kısa süren anahtar teslim bir cihaz olarak sunulmaktadır. Heron™ IOS, kurulum için daha az zaman harcamanızı
ve taramaya daha fazla zaman ayırmanızı sağlamak için önceden kalibre edilmiş bir tarayıcı, 3 otoklavlanabilir uç
ve HeronClinic™ yazılımı içermektedir. HeronClinic™ yazılımı, tüm restoratif, ortodonti ve implant ihtiyaçlarınızı
karşılamayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

Heron™ IOS
İş Akışı
Çözümleri

ERGONOMİK OLARAK TASARLANMIŞ
KOMPAKT 3D AĞIZİÇİ
TARAYICI
Piyasadaki en ergonomik ve kullanımı kolay tarayıcılardan
biri olan Heron IOS, daha verimli tarama ve daha fazla
hasta konforu sağlamak için kompakt ve modern
tasarımıyla sadece 150 gram ağırlığındadır ...
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Vaka Oluşturma
Siparişi yalnızca
birkaç adımda
oluşturun ve yönetin.

Vaka Paylaşımı
HeronCloud, dijital
ölçüleri seçtiğiniz
laboratuvar ile
paylaşmak için
kullanımı kolay bir
dosya paylaşım
modülüdür.

Tarama
Diş hekimi veya diş hekimi
asistanı tarafından
gerçekleştirilen hızlı ve
sezgisel bir iş akışı.
Laboratuvar & CAD
Entegrasyonu
Tüm açık dental
CAD yazılımları ile
uyumlu açık sistem.

