fogorvosi
szoftver

A Medadmin Kft.
Cégünk, a Medadmin Kft, 2004-es alapítása óta saját fogászati adminisztrációs
rendszerének, a Dentadmin szoftvernek fejlesztésével és értékesítésével foglalkozik.
Alapításunkkor igazi kisvállakozás voltunk,
működésünket gyakorlatilag
egyszemélyes cégként kezdtük meg, minimális tőkebevonással. Első termékünk a
Dentadmin 1 volt, körülbelül 10 fogorvosi rendelőben futott, fejlesztése során
rengeteg tapasztalatot sikerült szereznünk, hogyan kell jól használható orvosi
szoftvert írni.
2006-ban kiadtuk fogászati szoftverünk második generációját, elkészült a
Dentadmin 2, mely új fejezetet nyitott az életünkben. Korszerű irodába költöztünk és
bővítettük munkatársaink létszámát.
2007-ben a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán bevezetésre
került a Dentadmin rendszere, melyet azóta is használnak.
2013-ra a Dentadmin rendszert használó cégek, intézmények száma elérte a 250at, bennünket választott több település, nagyváros önkormányzata is.

Ám a fejlődés itt nem állt meg...
legyen Ön is részese sikertörténetünknek!

A DENTADMIN 3
komplex fogorvosi
szoftver
általános bemutatása

MI AZ A DentAdmin 3?
A DentAdmin 3 egy komplex fogászati szoftver, melynek bevezetésével egy kézi
kartonnyilvántartást használó fogorvosi rendelőben az adminisztrációra fordított idő
átlagosan a felére csökken, a folyamatok egyszerűvé, áttekinthetővé és
kontrollálhatóvá válnak.
KIKNEK AJÁNLJUK?
Magán- és/vagy OEP finanszírozott praxissal rendelkezõ fogorvosoknak, valamint
több munkahellyel rendelkezõ fogorvosi vállalkozások, klinikák részére.
MENNYIBE KERÜL?
A szoftver ára ún. licencárban van meghatározva, tehát alapvetően attól függ, hogy
Ön hány számítógépen használja a szoftvert. Minél több kliens gépen fut a szoftver,
az egy licencre jutó költség annál alacsonyabb. Fontos megjegyezni, hogy cégünknél
a garanciális, egy éven túli szoftverkövetésnek és támogatásnak (support) fix, éves,
alacsony díja van (10%), ami kiszámíthatóvá teszi az informatikai költségeket.
Szoftverünkről és árainkról bővebb tájékoztatást honlapunkon olvashat:

www.fogorvosiszoftver.hu
www.dentadmin3.eu
Tegye fel kérdését telefonon:
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DENTADMIN 3

Alapfunkciók

A DENTADMIN 3 alapfunkciói
megkönnyítik a hétköznapi adminisztrációt munkája során
Páciens karton
nyilvántartás
A DentAdmin 3 nagy men�nyiségű betegkarton között is
gyorsan elérhetővé, előkereshetővé teszi a páciensek kartonjait. Tárolja az alapadatokat,
elérhetőségeket, anamnézist, lehetővé teszi a betegkarton nyomtatását.

Grafikus fogstátusz
A rendszer egy könnyen kezelhető grafikus fogstátusz felület
használatával teszi gyorsabbá
és pontosabbá az Ön munkáját. A fogstátusz az elvégzett
kezelések rögzítése után automatikusan változik, ezáltal a páciens kezelési fázisai
képileg is követhetők a rendszert használó számára.
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Szerkeszthető árlista
A kezelési terv összeválogatásakor egy árlistából válogatjuk
össze a kezeléseket, amely a
szoftverben szabadon módosítható, bővíthető. Egy árlistában található kezeléshez rengeteg hasznos információt lehet megadni: pl. teljes ár,
technikai költség, orvosi díj, BNO kód, stb.

Kezelések tárolása,
adminisztrációja
A DentAdmin 3 rendszerben
a kezelési terv összeválogatása és egy árajánlat nyomtatása
max. 1 percet vesz igénybe. A
kezelési tervben szereplő tételek képezik a számlázás alapját, így ezeket az adatokat Önnek csak egyszer kell megadnia, utána már a
szoftver végzi az adminisztrációt.
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Pácienskarton
A képernyőképen a szoftver fő felülete látható, a pácienslistával és a
kartonon szereplő adatokkal.

Összeválogatott
kezelési terv
Egy előre összeállított kezelési
terv több ülésben is elvégezhető, így a benne maradó kezelések emlékeztetik az orvost
a következő beavatkozásra.

Grafikus fogstátusz
kezelése

A szoftver főbb
funkciói
üü Fogturizmus támogatása
üü Marketing funkciók
üü Digitális röntgen,
CT kezelés
üü Berendelési napló
üü Vényírás
üü Praxismenedzsment
üü Fejlett pénzügyi
szolgáltatások
üü Adatkezelés határok
nélkül

DENTADMIN 3

Fogturizmus

A DENTADMIN 3 fogorvosi szoftverrel
teljeskörű szolgáltatást nyújthat külföldi pácienseinek
Árajánlat, számla
tetszőleges nyelven és
devizában
A szoftverben Ön igényei szerint definiálhat idegen nyelvű
kezeléseket, akár országonként külön árlistával. A magyar
nyelven rögzített kezelési tervből is nyomtatható pl.
német számla, köszönhetően a rendszer rugalmasságának.

Ingyenesen elérhető
nyelvi sablonok
Ha nincs ideje a többnyelvű
fordításokkal bíbelődni, használja az általunk a szoftverbe
beépített nyelvi eszközkészleteket.
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Heil und Kostenplan
A DentAdmin 3 szoftver Magyarországon elsőként teljesen integráltan kezeli a német
biztosítók által megkövetelt
árajánlati sablonokat, egy árajánlat = 60 másodperc!

Közvetítő irodák kezelése,
teljesítmény elszámolása
Ha a rendelőjébe külföldi irodák, páciensközvetítő cégek
utaztatnak pácienseket, kezelje
az irodákkal való bonyolult és
időigényes havi elszámolást
mostantól egy gombnyomással! A rendszer ismeri és
kezeli ennek adminisztrációját.

Automatikus árfolyamlekérdezések, átváltások
Ön euróban számláz és forint
banki terminálon fizet a pá
ciens? A DentAdmin 3-nak
nem probléma, mert a számla
kiállításkor rendszerünk MNB
középárfolyamon automatikusan váltja az összegeket, jelentősen megkönnyítve a recepciósok életét.

Cirill karakterkészletek
támogatása
Fontosak Önnek a keleti páciensek? Rendszerünk 100%ban támogatja az eltérő karakterkészletek kezelését, így árajánlatait, pénzügyi elszámolásait nyomtathatja akár a cirill ábécé betűit használva.

KÉPERNYŐKÉP

Hogyan néz ki egy angol nyelven, euróban kiállított számla?
Számlánk megfelel a hatályos törvényi előírásoknak és alapértelmezetten is kétnyelvű.
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Marketing

A DENTADMIN 3 intelligens modulja
leveszi a páciens utánkövetés terhét a válláról
SMS központi szerveren
keresztül történő küldése
Önnek nem szükséges drága
eszközöket vásárolnia, a DentAdmin 3 interneten keresztül
gyors és költséghatékony meg
oldással kézbesíti a pácienseknek szóló SMS üzeneteket. Cégünkkel kötött szerződés alapján havi gyakorisággal számlázzuk a havi
küldésnek megfelelő költségeket.

Beállítható havi limit
Rendszerünkben nem fordulhat elő, hogy véletlenül
többezer SMS kerül kiküldésre,
jelentős költségeket okozva
ezzel, mivel a havonta kiküldésre kerülő üzenetek felső forint korlátját Ön határozza meg.

www.fogorvosiszoftver.hu - 06-30/333-27-28

Lejáró kontrollidők
követése
Szeretné, ha a rendszer automatikusan értesítené a pácienst, ha járt a rendelőben fogkő eltávolításon és eltelt közben fél év? Esetleg figyelmeztessük a műgyökér beültetésen átesett pácienseket
a műtét után egy évvel? A szoftver kigyűjti Önnek
egy listában, vagy akár beavatkozás nélkül kiküldi az
üzeneteket.

Üzenetek a páciens saját
nyelvén elküldve
A rendszer intelligens marketing modulja pontosan ismeri,
melyik pácienst milyen nyelven kell megszólítani, és az
üzenetek ennek megfelelően
kerülnek kézbesítésre.

Berendelési naplóval
integrált üzenetküldés
Fordult-e már elő, hogy egy
páciense egyszerűen elfeledkezett a megbeszélt kezelési
időpontról, kiesést okozva az
Ön szoros beosztású rendelőjében? A DentAdmin 3 használatával ennek minimális az esélye, hiszen a rendszer képes automatikusan
emlékeztetni a következő napra berendelt pá
cienseket egy udvarias, személyre szabott SMS üzenetben.

SMS
Hogyan néz ki egy berendelési időpontra
emlékeztető SMS üzenet?
A rendszer képes az üzenet elküldése előtt az üzenet sablonba behelyettesíteni a páciens nevét, a ke
zelés előjegyzett időpontját és a kezelő orvos nevét.
Igény szerint módosítható az üzenet sablon, névnapi és egyéb alkalmakkori köszöntés is beállítható, ha
további udvarias gesztust szeretnénk tenni.
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Hogyan néz ki egy, a rendszer által elküldött emlékeztető SMS?
A kiküldött üzenetek szövege szabadon módosítható, rendelőnként személyre szabható.
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Digitális röntgen, CT interfész

A DENTADMIN 3 Röntgenmoduljával
tökéletesen automatizálható a digitális képalkotás
Támogatott gyártók
CDR Dicom, Digora, DimaxisRomexis (Planmeca), Dr Suni,
EasyDent4, Owandy, QuickVision, Sidexis (Siemens), Thropy
(Kodak), Vatech, VixWin (Gendex) és sok minden más...

Egyszerűsödő
adminisztráció
A DentAdmin 3-ban a beépített digitális képalkotó in
terface-en keresztül a rendszer automatikusan felveszi a
páciens nevét a külső szoftverbe, Önnek csak az indítógombot kell megnyomnia.
Az elkészült kép átkerül a DentAdmin 3 rendszerbe is, így a rendelőben már azonnal látható a pácienskarton mellett.
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Beépített orálkamera
kezelés
A DentAdmin 3 bármilyen
egyéb szoftver nélkül képes
(megfelelő digitalizáló hardver
használatával) orálkameráról
képet fogadni és saját rendszerében tárolni és funcionálni.

Beépített képkezelő
funkciók
Az általánosan használt képkezelő
funkciók
a
DentAdmin 3 szoftverben is
elérhetők, így az elkészült képek megnézéséhez, nagyításához, fényerő, kontraszt állításához nem szükséges a
röntgen saját szoftverét előhozni, a kép a betegkartonon tizedmásodperc alatt elérhető.

CT berendezések kezelése
Amennyiben az Ön rendelője
CT berendezéssel is fel van
szerelve, rendszerünk azt is támogatja.
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Hagyományos
röntgenberendezések
kezelése
A szoftver képkezelő funkciói
elérhetők akkor is, ha a hagyományos filmröntgeneket be
scanneljük vagy befényképezzük. Erre cégünk több egyszerű és költséghatékony
módszert is tud ajánlani.

A szoftver képkezelő felülete
A rendszer a képeket időrendi sorrendben mutatja meg, duplaklikkre azonnal megnyitja
nagyobb méretben. A képekhez megjegyzés is fűzhető.

Egy kiválasztott képpel végezhető műveletek
Nagyítás, kicsinyítés, kontraszt és fényerőállítás, mérési
feladatok, stb. A módosítások elmenthetők, de az eredeti
kép bármikor visszaállítható marad.
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Berendelési napló

A DENTADMIN 3 berendelési naplója
rugalmasan menedzseli páciensei kezelési időpontjait
Könnyen kezelhető
berendelési felület
A DentAdmin 3-ban az Outlook* szoftverben megszokott
„fogd és húzd” módszerrel kezelhető, jól áttekinthető berendelési napló található.

Több rendelő egy
monitoron megjelenítve
A rendszer képes a rendelőket
egymás mellett megjeleníteni
egy monitoron. Ez a funkció
magas számú (10+) rendelővel is működik. Az ilyen módon
előállított szoftverfelület a recepció és a vezetőség
számára teljes áttekinthetőséget biztosít.
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Okostelefon támogatás
A rendszer a berendelési naplóban elérhető funkciók jelentős részét böngészőképes
okostelefonon (pl. iPhone, An
droid, windows, stb.) online
tudja megjeleníteni, minden
orvosnak külön-külön. Azaz nemcsak a rendelőben
látható az előjegyzés, hanem bárhol.

Recepció munkájának
segítése
A nagy forgalmat bonyolító
rendelőkben dolgozó recepciósok munkájának gyorsítására
több kényelmi funkció is helyet kapott a szoftverben.

Egyszerre használható a rendelőben és a recepción
Előfordult már, hogy a recepció a kettes rendelőbe szeretett volna időpontot
adni, éppen a leendő pácienssel beszél telefonon, de a kettes rendelő asszisztense bevitte magával a papír alapú naplót a rendelőbe? Patthelyzet, a telefonon sűrű elnézést kérve visszahívást kérünk a reménybeli ügyféltől. Lehet,
hogy visszahív majd bennünket, lehet, hogy nem. A DentAdmin 3 program használatával ez nem fordulhat elő, mert a berendelési felület egy időben használható kintről és bentről.
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Berendelési napló
Egy háromszékes rendelő egy hetet megjelenítő berendelési felülete.

Berendelési napló okostelefonon
A rendszert használó orvosok egy böngészővel rendelkező okostelefon segítségével azonnal hozzáférhetnek a
saját rendelési adataikhoz.
*

A Outlook szoftver a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
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Praxismenedzsment

A DENTADMIN 3 feladatkezelő modulja
hatékonyan támogatja az Ön és munkatársai munkáját
Nem csak egy szoftver
A DentAdmin 3 nem csak egy
szoftver, több annál. Használatával egyszerűvé válik a feladatok kiosztása és ellenőrzése, a
tennivalók nyilvántartása és
nagyobb szervezetek esetén a
rendelők egymás közti vagy a recepcióval történő
kommunikációja.

Tennivalólisták kezelése
A rendszerben rögzített munkatársakhoz elvégzendő feladatokat rendelhetünk (pl. felhívni egy pácienst, vagy leadni
egy jelentést). Ezen tennivalókat listában is megjeleníthetjük. Így a feladatok nyilvántartása egyszerűvé és
egyértelművé válik.
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Üzenőfal és váró
Nagyobb szervezetek esetén a
rendelők egymás közti vagy a
recepcióval történő kommu
nikációjának támogatására a
szoftveren belül elérhető egy
üzenőfal, melyen a felírt üzenetek könnyen visszakereshetők, használata nagyon egyszerű. A recepció által kezelt „virtuális váró”
segítségével a rendelő pontosan tudja, hogy az
adott időpontra érkezett páciens mióta várakozik
odakint, hiszen a recepció egy gombnyomással regisztrálja a rendelőbe érkező pácienseket.

Orvosteljesítmény
információk
A DentAdmin 3 szoftver
segítsévével könnyű és precíz
az orvos kollégák egymás közti teljesítmény-elszámolása.
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Tennivalólista
Szükséges jövő héten felhívni egy pácienst? Kéthetenként a vezető asszisztensnek ellenőriznie
kell a készletfogyást? A Dentadmin 3 emlékeztetni fogja a kollégákat.

Üzenőfal működése
A következő páciens kicsit korábban érkezett a megbeszéltnél. A recepció egy rövid üzenetben a szoftveren belül tud üzenni a rendelőnek.
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Fejlett pénzügyi szolgáltatások

A DENTADMIN 3 fogorvosi szoftver
széleskörű pénzügyi megoldásokat kínál Önnek
Integrált
számlázórendszer
A DentAdmin 3 tartalmaz egy
beépített, teljeskörű számlázó
szoftvert. A kezelések tárolása
után a rendszer automatikusan képes kiállítani (tetszőleges nyelven és devizában) a hivatalos, mindenkori
jogszabályoknak megfelelő számlát.

Többféle fizetési mód
A számlázási modul támogatja a készpénzes, bankkártyás,
átutalásos, egészségpénztári
kártyával és esetleg utalván�nyal történő fizetési módot is.
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Egészségpénztárak
kezelése
A szoftverben tárolva van min
den Magyarországon jelenlévő
egészségpénztár számlázási
címe. A pácienskartonon beállítható az egészségpénztár és a
tagkód, így könnyedén, gombnyomásra előállítható
a megfelelő formátumú számla.

Könyvelő szoftver
interfész
Több elterjedt könyvelői és vál
lalatirányítási rendszer interfész
megtalálható a rendszerben,
ezeket kihasználva lehetőség
adódik a könyvelési és egyéb
adminisztrációs költségek csökkentésére. A jelenleg
nem illesztett szoftvereket cégünk alacsony vállalási
díj ellenében beilleszti Önnek.

Szerteágazó statisztikai lekérdezések
Kíváncsi arra, hogy egy adott kollégája hány kezelést végzett el és ezek mekkora bevételt hoztak? Szeretné tudni, mennyi implantátum került beépítésre egy adott típusból? A bevétel hány százalékát hozta a németországi páciensközvetítő iroda, és ez mennyibe került Önnek? A DentAdmin 3-ban
ezekre a kérdésekre (és sok hasonlóra) egy kattintás a válasz!
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Magyar nyelvű számlakép
Tekintse meg, hogyan néz ki a hivatalos, számviteli szabályoknak megfelelő magyar nyelvű
számla, melyet a rendszerből állítottak ki.

Egészségpénztárak listája a szoftveren belül
A szoftver támogatja az egészségpénztárak felé történő
számlázást.
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Adatkezelés, ADATVÉDELEM

A DENTADMIN 3 RUGALMAS megoldásai
lehetővé teszik a páciensek adatainak teljes védelmét
Vásároljon tőlünk lopásvédett szervert, és tárolja
adatait a rendelőjében!
A DentAdmin 3 szerver kiszolgálóval történő telepítése
esetén az Ön kérésére olyan
lopásvédelmi funkciókat aktiválunk, mely akár a szerver eltulajdonítása esetén is
megakadályozza a páciens adatok és orvosi információk megszerzését.

Tárolja adatait távol a
rendelőtől „felhőben”!
Ha szeretné bárhonnan (külföldről, több rendelőből, otthonról) ugyanolyan sebességgel és magas rendelkezésre állással használni a
DentAdmin 3 rendszert, válassza a felhő alapú
megoldásaink valamelyikét! A felhő alapú megoldások választása esetén adatai egy távoli, központi szerveren lesznek tárolva, szintén biztonságos módon.

Saját szerver üzemeltetés

Adattárolás a felhőben

+ lopásvédetté tehető

+ adatokat távoli gépen tárolja

+ az adatokat nem kell kiadni 3. személynek

- az adatokhoz a „felhő” üzemeltetője hozzáfér

+ gyorsabb a munka, mint interneten át

- mivel interneten keresztül dolgozunk a munka lassabb (elsősorban a röntgen képek kezelése)

+ ha nincs internet, a munka akkor is folyamatos
- a hardvert (szerver) meg kell vásárolni
- egyszerre több telephelyről (pl: más városból)
használni nehézkes
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- ha nincs internet a rendszer nem üzemképes
+ nem kell hardvert vásárolni, csak bérelni
+ egyszerre több telephelyről használható gördülékenyen

Biztonságos?
Igen! A rendszert kiszolgáló szerveren komoly tűzfal beállítások gondoskodnak az Ön adatainak biztonságáról. Az adatbázishoz történő hozzáférés 1024
bites generált kulccsal autentikált SSL kapcsolaton keresztül történik, amelynek biztonsági szintje megegyezik a pénzintézetek, bankok által használt
megoldásokéval.

KÉPERNYŐKÉP

Berendelési napló okostelefonon
A rendszert használó orvosok egy böngészővel rendelkező okostelefon, vagy táblagép segítségével azonnal hozzáférhetnek a saját rendelési adataikhoz.

* Figyelem! Az itt ismertetett funkciók jelentős része csak Dentadmin3 szerver megvásárlásával érhető el!
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Vényírás

A DENTADMIN 3 fogorvosi szoftver
100%-ban megfelel a jogszabályi követelményeknek
Minősített vényíró
szoftver
Ma Magyarországon csak minősített szoftver segítségével
lehet vényeket felírni, mely
szabályozás a fogászati praxisokra is vonatkozik. Szoftverünket az Egészségbiztosítási Felügyelet 402-1/2010
sorszámon minősítette.

Régi és új típusú vények
kezelése
A rendszerben orvosonként
beállítható, hogy az adott
doktor régi vagy új típusú
vényt használ, a nyomtatási
forma ilyen módon mindig a
megfelelő lesz.
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Havonta frissülő
gyógyszertörzs
Cégünk a szoftvertámogatás
szolgáltatás keretei közt gondoskodik róla, hogy az Ön rendelőjében mindig a legfrissebb,
az OEP által validált gyógyszertörzs legyen elérhető, természetesen kategóriánként
(támogatott, teljes árú, stb.) megfelelő árakkal
együtt.

Pácienskartonról
közvetlenül elérhető
vénylista
A DentAdmin 3 szoftverben
egy kattintással megnézheti
melyik páciensnek milyen
gyógykészítményt írt fel és
mikor.

Jogszabályi megfelelés
A rendszerünk minden jelenleg hatályos jogszabályi feltételnek (pl. hatóanyag szerinti legolcsóbb készítményre keresés, stb.) megfelel.

KÉPERNYŐKÉP

Tekintse meg, milyen egyszerű a rendszer segítségével egy vényt felírni!
A kötelező tartalmi elemek mindegyike megtalálható a vényen, nyomtatása lézer és tintasugaras
nyomtatóval egyaránt lehetséges.
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Szoftverkövetés- és támogatás

MUNKATÁRSAINK SEGÍTSÉGÉVEL A DENTADMIN
mindig naprakész az Ön kényelme érdekében
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Mi az a szoftverkövetés- és támogatás?
A szoftverhez kapcsolódó támogató, állandó szolgáltatásunk, másnéven: support. Cégünk erőssége a folyamatos rendelkezésre állás és távsegítség nyújtása. Ha tőlünk vásárol, az többet jelent egy CD átadásánál. A szoftverkövetés a frissítések, legújabb fejlesztések automatikus telepítését jelenti. Havonta adunk ki új szoftververziót, mely tartalmazza az estleges hibajavításokat, gyógyszertörzsfrissítést, jogszabálykövetést és
természetesen fejlesztéseket is. A szoftvertámogatás szolgáltatásunk az ügyfélszolgálat rendelkezésre állását biztosítja Önnek munkaidőben (pl. telefonos és interneten keresztül történő hibaelhárítás, oktatás).

Kiszámítható, költséghatékony
gondoskodás
A DentAdmin 3 szoftver értékesítése
két különböző konstrukcióban történik: bérlettel vagy egyösszegű licenc
vásárlással. A bérleti konstrukció tartalmazza a szoftverkövetés- és támogatás
díját, licenc vásárlás esetén a szolgáltatás az első évben díjmentes, utána a
szoftver vételi árának 10%-a évente.
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A szoftverkövetés- és támogatás szolgáltatásunk tartalmazza*
Szoftverkövetés:
• frissítések telepítése automatikusan
• hibajavítások elvégzése frissítések kiadásával
• központi szerveroldali szolgáltatások kiszolgálása (kör e-mail, SMSküldés, automatikus árfolyamlekérdezések, okostelefontámogatás,
nyelvi sablonok letöltése, gyógyszertörzsfrissítés, stb.)

Szoftvertámogatás:
• ingyenes telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 8-16 óráig
• ingyenes távoli bejelentkezés interneten keresztül munkana
pokon 8-16 óráig
• elháríthatatlan hiba esetén személyes kiszállás 24 órán belül (külön kiszállási költség és óradíj ellenében)

Rendszerkövetelmények
Kliens számítógép minimum rendszerkövetelményei:
•
•
•
•

Microsoft Windows XP** vagy újabb operációs rendszer
1024 MB memória
120 MB szabad merevlemez kapacitás
minimum 1024 x 768 pixeles monitor felbontás

Windows7/8** operációs
rendszer támogatása:
• Szoftverünk egyaránt üzemel
Windows7/8** 32 és 64 bites
rendszeren.

KONVERTÁLÁS MÁS RENDSZEREKBŐL
Amennyiben szoftverünk telepítésekor Ön igényt tart rá, kérésére régen használt szoftveréből áttöltjük az adatokat az új
DentAdmin 3 szoftverbe.
A konvertálás előtt állapotfelmérés szükséges (milyen szoftver,
mennyi adat, stb.)
Az adatok áttöltése az esetek döntő hányadában ingyenes.

*

Figyelem! A szolgáltatások pontos leírása a licencszerződésben található, a fenti információk pusztán tájékoztató jellegűek!

** A Windows szoftver a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
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