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eHealth üzletágunk európai technológiai színvonalat biztosító integrált medikai 
alkalmazásokat kínál. A technológia legmodernebb eszközeinek felhasználásával 
és megoldásunk egyedülálló funkcionalitásával új távlatokat nyitunk az 
egészségügyi informatikában. Legfontosabb célunk, hogy az egészségügyi 
alkalmazáspiac újszerű megközelítésével a valódi ügyféligényeket elégítsük ki. 

Az Enterprise Multi Medikai Alkalmazást (EMMA) több évtizedes tapasztalattal 
rendelkező hazai szakembereink kifejezetten a magyar egészségügyi rendszer 
sajátosságait figyelembe véve fejlesztették ki. Integrált szoftverrendszerünk speciálisan a 
fekvő- és járóbeteg-ellátó intézmények, háziorvosok és egyéb egészségügyi intézmények 
számára készült. Az EMMA a gyógyító tevékenység teljes vertikumát lefedi, és 
megoldást jelent a betegek adatainak dinamikus, rugalmas és egységes tárolására – 
akár felhőalapú informatikai rendszerekben is. Integrált szoftverrendszerünk a piacon 
egyedülállóan stabil és költséghatékony, orvosszakmai szempontból is megbízható 
és felhasználóbarát megoldást jelent az egészségügyi intézményeknek. Üzletágunk 
különös hangsúlyt fektet a szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra, 
valamint folyamatos frissítést és támogatást biztosít a rendszer felhasználóinak.

Az EMMA GO! kifejezetten a járóbeteg-ellátásra szakosodott intézmények 
speciális igényeit hivatott kiszolgálni. Az új EMMA változat optimalizált 
felhasználói felületével és szolgáltatásaival gyors és hatékony munkát biztosít 
az e területen dolgozó gyógyító és háttérszemélyzet számára is.

Az Enterprise eRADical teleradiológiai megoldása költséghatékony módon 
forradalmasítja az intelligens diagnosztikai eljárások alkalmazását.  
A rendszer segítségével egy adott helyen elkészült bármilyen radiológiai kép 
elektronikus úton továbbítható egy távolabbi helyre akár diagnosztikai, akár 
konzultációs céllal. Jövőnek tervezett architektúrája az eredeti diagnosztikai 
képminőség megtartása mellett biztosítja a képtovábbítást és -megjelenítést, 
valamint a hozzájuk tartozó vizsgálati adatok villámgyors közvetítését, ezzel 
hatékonyan segíti a radiológusok és a klinikusok közötti kommunikációt. 

Az Enterprise eMAGE PACS megoldással könnyen eltárolhatók, kikereshetők, 
továbbíthatók, valamint megtekinthetők és kiértékelhetők a különböző méretű 
egészségügyi intézmények digitális orvosi képalkotó eszközeinek felvételei. Az 
eMAGE rendszer robosztus architektúrája hatalmas mennyiségű kép és a hozzájuk 
tartozó vizsgálati adatok villámgyors feldolgozását és kiértékelését teszi lehetővé.

Az Excuratus Szociális Gondozói Rendszer a szociális gondozói 
adminisztrációs tevékenység informatikai támogatására szolgál, emellett 
teljes körű pénz- és tárgykezelési, valamint gyógyszer-nyilvántartási, 
készletezési és adagolás-követési funkciókkal rendelkezik.

Saját speciális alkalmazások fejlesztése mellett üzletágunk kiszolgálja 
partnerei egyedi szoftverfejlesztési igényeit, és támogatja az 
Enterprise Group rendszerintegrátori tevékenységét is.
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