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KONVERTERINGAR
Databaskonvertering innebär kopiering av patientuppgifter och bilder från ett annat system till DentalEyedatabasen. Det finns också möjlighet att dela upp eller slå ihop databaser och reparera eventuella fel. Oftast
kan man fortsätta arbeta i DentalEye medan konverteringen utförs varefter databaserna läggs ihop.
KONVERTERING AV DATA BAS FRÅN ANNAT BILDSYSTEM
Vi erbjuder konvertering av databaser från alla de vanligt förekommande bildsystemen till DentalEye.
I konverteringen ingår att bilderna associeras med rätt personnummer och namn samt att bilderna tilldelas
datum för bildtagning.
Utöver detta brukar vi även kunna arrangera bilder i serier och bildkort utifrån tagningsdatum och bildtyp och
förse bilderna med rätt rotation och spegling. Ibland är det även möjligt att extrahera anatomisk information
och en del bildmanipulationer.
Den konverterade databasen läggs in i er befintliga påbörjade DentalEye-databas. För att det ska bli rätt är det
viktigt att personnummer är i rätt format. Vi ser till att formatet är korrekt och kan då behöva uppgifter om
vilket journalsystem som används. Konverteringen utförs oftast på vårt kontor av oss. Inläsningen av resultatet
kan göras av er egen tekniker med instruktion från oss. Ni kan arbeta som vanligt i DentalEye medan
konverteringen och inläsningen pågår. Det går bra att titta på befintliga bilder i det gamla systemet, men det
är viktigt att inte lägga till nya bilder när vi väl börjat eftersom dessa då inte kommer med över till DentalEye.
Exempel på system vi konverterat ifrån:
Apteryx XrayVision/XV-Lite, ProCuris Arion/Arne/Edward, Bildbanken/Imagebank, Cliniview, Cygnusmedia,
Dent-A View, Dexis, Dentalmind Imaging, Digora for Windows, Dimaxis, Gendex-KaVo VixWin, Irys,
Kodak/Trophy/Carestream, RayMage, Romexis, Schick CDR/Onepix, Sirona Sidexis, VisiQuick.
Grundpris för konvertering från annat system

10 900 kr exkl. moms

ANDRA TYPER AV KONVE RTERINGAR
Vi erbjuder även en del andra konverteringar. T ex:


Konvertering av äldre DentalEye-databaser i MS Access-format till MS SQL.



Delning av DentalEye-databas till separata databaser utifrån listor med personnummer.



Hopslagning av flera DentalEye-databaser.

Hör av dig till oss för mer information om du är intresserade av någon av dessa konverteringar.
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