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O Docplanner
Zgodnie z globalną misją firmy, czyli sprawianiem, by opieka zdrowotna była bardziej ludzka – stawiała

pacjenta w centrum, Docplanner dostarcza aplikacje i rozwiązania systemowe dla lekarzy, placówek

medycznych, szpitali oraz pacjentów, aby umożliwić im jeszcze lepszą współpracę. Docplanner posiada

bazę prawie 2M lekarzy i specjalistów, obsługuje prawie 200.000 klientów na całym świecie i działa w

ponad 13 krajach, oferując natychmiastową rezerwację wizyt dla dziesiątek milionów pacjentów

miesięcznie poprzez swoją platformę oraz możliwość dodania opinii o lekarzach lub specjalistach.

Lekarzom i placówkom medycznym Docplanner ułatwia planowanie, zarządzanie kalendarzem wizyt,

komunikację i płatności online. Dzięki innowacyjnemu i przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu,

lekarze i placówki mogą zoptymalizować przepływ pacjentów, ograniczyć kosztowne nieobecności i

całkowicie zdigitalizować swoje praktyki – wszystko to skutkuje oszczędnością czasu, którą można

wykorzystać do poprawy doświadczeń pacjentów oraz przychodów. Docplanner jest również właścicielem

firmy TuoTempo, która oferuje bardziej wyrafinowany pakiet produktów optymalizacyjnych dla dużych

instytucji opieki zdrowotnej. 

Firma Docplanner została założona w 2012 roku w Polsce i aktualnie zatrudnia ponad 2600 osób w

biurach w Warszawie, Barcelonie, Stambule, Rzymie, Meksyku, Kurytybie, Bolonii i Monachium.

Fundusze venture capital, które zainwestowały w Docplanner: Point Nine Capital, Goldman Sachs Private

Capital i One Peak Partners. Łączna kwota inwestycji w Docplanner wynosi obecnie około 300 milionów

euro.

Więcej informacji na stronie: https://www.docplanner.com/about-us.

ZnanyLekarz
ZnanyLekarz.pl jest częścią Grupy Docplanner, wiodącej na świecie platformy łączącej pacjentów i

lekarzy, czyniącej służbę zdrowia przyjazną pacjentom. ZnanyLekarz oferuje pacjentom przestrzeń na

znalezienie i sprawdzenie najlepszego lekarza w zależności od ich potrzeb. Z kolei lekarzom i placówkom

medycznym udostępnia narzędzia, które pomagają zarządzać przepływem pacjentów, poprawiają

efektywność pracy i budują renomę w Internecie.

Serwis ZnanyLekarz odwiedza 6 milionów pacjentów miesięcznie, a w każdym miesiącu umawianych jest

ponad 1 milion wizyt. W bazie danych znajduje się około 170.000 lekarzy i profesjonalistów z łączną

liczbą ponad 2 milionów opinii. ZnanyLekarz powstał w 2012 roku w Polsce i obecnie zatrudnia 300 osób.

Więcej informacji na stronach: https://www.docplanner.com/about-us i https://www.znanylekarz.pl/
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O MyDr
MyDr to zespół pasjonatów nowych technologii, którzy od podstaw stworzyli i nadal rozwijają

zaawansowane programy do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i kompleksowego

zarządzania przychodniami. Firma wprowadziła polski system opieki zdrowotnej w XXI wiek i uczyniła go

przyjaznym zarówno dla lekarza, jak i pacjenta.

Flagowy produkt - MyDr EDM - znalazł zastosowanie w ponad 10.000 przychodniach, prowadzących

działalność komercyjną oraz w tych, mających kontrakt z NFZ. Program zupełnie za darmo oferuje pełen

pakiet funkcjonalności niezbędnych w codziennej pracy każdej placówki: od zaawansowanego grafiku,

poprzez narzędzia potrzebne w czasie przeprowadzania wizyty (moduły do e-recept, e-skierowań i

e-zwolnień), po rozwiązania telemedyczne i kończąc na pełnej integracji z rządową Platformą P1. W

portfolio MyDr znajduje się również program dr100 - stworzony od podstaw z myślą o placówkach

stomatologicznych. Oprócz zestawu narzędzi do EDM i zarządzania czasem pracy, oferuje rozwiązania

stricte dedykowane stomatologom, takie jak interaktywny diagram zębowy, karta periodontologiczna,

moduły protetyczny czy ortodontyczny.

Firma MyDr została założona w 2017 roku i od tego czasu z powodzeniem rozwija się i utrzymuje status

lidera w pełni chmurowych rozwiązań EDM rynku oprogramowania medycznego w Polsce.

Więcej informacji o produktach MyDr: MyDr EDM edm.mydr.pl i dr100 https://dr100.pl

https://edm.mydr.pl/
https://dr100.pl

