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Uzman PiDATA Ekipleri; ulusal çaptaki sağlık bilişimi deneyim ve 
tecrübeleri ile uluslar arası pazarlarda da Sağlık Bilişimi uygulamaları 
hizmeti sunmaktadır. 

PiDATA ekiplerinde Sağlık Bilişimi uygulamalarında 20 yıla yakın 
tecrübe ve 300'ü aşkın proje deneyimi bir araya gelmiştir. Kullanıcıların ve 
sektörün ihtiyaçlarını en  iyi bilen ve söz konusu ihtiyaçlara özgü en 
gelişmiş çözümleri üreten PİDATA uzmanları artık hizmetlerini uluslar 
arası projelerde de sunmaktadır. 

Sağlık Bilişimi'nin gelişmesine katkı sağlayan uluslar arası standartlar, 
evrensel gereksinimler, gelişen teknoloji ve bilgiye erişim olanakları 
doğrultusunda gerek Sağlık sektörü gerekse de Bilgi İşlem ve 
İletişim sektörleri günümüzde yep yeni bir çağa adım atmaktadır. Bir 
yandan sağlık kişiselleşmekte ve dijitalleşmekte iken diğer yandan kişiler 
her zamankinden daha mobil , daha bilinçli ve daha talepkar olmaktadır. 
Sağlıkta hizmet sunucular ve karar vericiler de söz konusu süreçler, artan 
nüfus , değişen demografi ve yükselen maliyetler ışığında en etkin 
kararları vermek, en uygun hizmeti sunmak konusunda Bilişim 
Teknolojilerine her zamankinden fazla gereksinim duymaktadır.  

PiDATA uzmanlığı, küresel alanda, sağlık hizmeti sunan yataklı tedavi 
kurumuna, hizmet sunumu planlayıcılarına, karar vericilere ve 
operasyonel yöneticelere süreç bazlı ve bütünleşik Sağlık Bilişimi hizmeti 
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sunabilmektedir. Teknolojideki en gelişmiş yazılımlar, mobil uygulamalar, 
etkin entegrasyonlar ve ihtiyaca özel sistem tasarımları ile küresel çapta 
hizmet sunabilmektedir.  

 

Neler Sunuyoruz? 

 Ulusal e-Sağlık Projeleri  
o İhtiyaç Analizi  
o Planlama ve Danışmanlık  
o Sistem Kurulumu ve adaptasyon 
o Entegrasyon ve Devreye Alma 
o Destek ve Geliştirme 

 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri 
o 20 Ayrı Temel Süreç Sistemi 
o 60 Ayrı Alt Sistem 
o LIS, PACS,RIS desteği 
o Uluslar Arası Standartlar ve Kodlara Uyum 
o Yerelleştime ve Entegrasyon 

 Kişiselleştirilmiş Sağlık Uygulamaları 
 Mobil Sağlık Uygulamaları 

o IoT Entegrasyonu 
o Farklı platformlara uyum 

 B2B Entegrasyonlar 
 Uluslar arası Standartlara, Küresel  Beklentilere uyum 
 Yerel, güçlü iş ortaklıkları, yerelde  - yerinde 7/24 destek 
 Finansal stabilite,  uluslar arası proje tecrübesi 
 Multilingual yazılım altyapısı 
 Mevcutta 5 farklı dil desteği 

 


