HISMobile DEMO Használati Feltételek
1. A HISMobile szolgáltatás DEMO rendszer használatának elő-feltételei:







Regisztráció elvégzése
Egy ajánlott konfigurációjú okostelefon, amelyen email is üzemel
Regisztráció validálása
Telepítő fájl letöltése
Telepítés
Beállítások elvégzése a HISMobile szoftverben

2. Belépési folyamat: Új felhasználóknak
A HISMobile (automata) DEMO rendszert azért hoztuk létre, hogy a HISMobile DEMOtesztelési lehetőség iránt érdeklődők bármikor regisztrálhassák magukat és tesztelhessék a
rendszert.
1) Orvos/felhasználó felkeresi az http://t-systems.ish.hu/termekek/hismobile-653
weboldalt.
2) Letölti és elolvassa a HISMobile szolgáltatás Felhasználói Kézikönyvet.
3) Regisztrálja magát a DEMO rendszer igénybevételére a weboldalon egy „webform”
kitöltésével.
4) A regisztráció során a leendő DEMO felhasználó megadja a következő adatait:
 Név,
 Orvosi pecsét száma
 Okosmobiljának hívószáma (amelyről használni fogja az HISMobile
szolgáltatást)
 Email címe (amit az okostelefonján használ)
 Bejelöli, hogy elolvasta és elfogadja a „HISMobile DEMO rendszer”
Használati Feltételeket !
 az orvos saját maga adja meg a kívánt azonosítóját a DEMO rendszerben
(4 betű és/vagy szám) és ugyanez lesz a jelszava is [HISMobile DEMO
rendszerben Praxisok felvételéhez szükséges]
5) A DEMO rendszer készít egy emailt a regisztráló által megadott adatokkal, amit
kiküld a megadott emailcímre az új regisztrált felhasználónak.
 Ebben az emailben található:
o Visszaigazoló link
o Link az aktuális/legfrissebb Android rendszerű telepítő fájl letöltéséhez
(HISMobile_R2.05.02.00.apk)
o Tájékoztatás: arról a készülékről jelentkezzen be először a HISMobile DEMO
rendszerbe, amelyiken a szolgáltatás használni akarja, mivel a beüzemelést

követően CSAK azzal a készülékkel teheti meg, vagy új regisztrációt kell
végeznie!
6) Regisztráló a linkre tapintva a regisztrációt megerősíti és véglegesíti!
7) Az felhasználó/orvos telepíti a HISMobile szoftvert, majd amikor egy „Új praxis
hozzáadása” -val ténylegesen használni kezdi a DEMO rendszert, akkor a
telefonjának az IMEI/UDID számát is regisztrálja az HISMobileCenter szerver!
Megjegyzések:
 A Sajtófigyelő szolgáltatás minden felhasználónak alapbeállításként jár, de
használatához legalább egy praxist be kell állítani.

3. Felhasználó elfogadja az alábbi HISMobile DEMO Használati Feltételeket:






A rendszerben az összes funkcióját szabadon használhatja
A betegek adatai nem valósak
Az Értesítések „közösek” az összes DEMO user azt használja, választ csak ritkán
kap rá a felhasználó.
A Naptár-al kapcsolatban küldött jegyzetekre belátható időn belül csak ritkán
kap választ.
A rendszer üzemelésében váratlan leállások és szünetek lehetnek, melyekről a
szolgáltató legjobb tudása szerint próbálja értesíteni a felhasználókat.

Budapest, 2012. október 12.
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