
DentalSuite  
X-ray X-Ray

Jimmy Kjellerup 
Projektleder 
DentalSuite



Plandent A/S | Jydekrogen 16, DK-2625 Vallensbæk | Telefon +45 43 66 44 44 | www.plandent.dk | plandent@plandent.dk

Nemt og overskueligt
Med DentalSuite X-Ray behøver klinikker ikke længere  
at anvende andre programmer end DentalSuite. Alt  
ligger i den samme brugerflade, og billedet tages direkte fra jour-
nalen og lægges ind i DentalSuite mediecenter – uanset om der 
er tale om panoramabilleder, intraorale billeder med fosforplader, 
sensorer eller intraorale kamerabilleder*.

Billedet ligger nu direkte i DentalSuite mediecenteret, hvorfra 
det åbnes og redigeres. Klinikker skal ikke længere bruge tid på 
at sætte sig ind i nye eller andre programmer. Der er løbende 
opdatering og god support. Ved tilkøb af fjernbackup service 
tilbyder vi også høj backup-sikkerhed. Med DentalSuite får du 
altså en alt-i-én løsning.

Ingen kompromiser 
Med DentalSuite X-Ray er vi ikke gået på kompromis med de 
funktioner, der skal være i et godt røntgen-software. Af funk-
tioner kan nævnes: lup, rodmål, lys/kontrast/gamma, justerbart 
skarphedsfilter m.m. Hvis I  
i dag har et røntgenprogram, flytter vi billederne direkte over i 
DentalSuite, afinstallerer røntgensoftwaren, og den fortsatte drift 
kører herefter direkte fra DentalSuite.

Gælder også ældre systemer
Overvejer I at udskifte jeres ældre fosforpladesystem ud med det 
nyeste system på markedet: VistaScan Mini View, flytter vi alle 
billederne over i DentalSuite og afinstallerer det gamle system. 
Så kan klinikken arbejde videre med digital røntgen direkte fra 
journalen. Alle de gamle billeder vil være i Mediecentret sammen 
med de nye billeder.

*Vi konverterer som standard fra Romexis, Dimaxis, DentalEye, 
Digora, VixWin, Schick m. fl.

Kontakt DentalSuite Support  
på 43 66 44 88 eller dsp@plandent.dk 

Det er blevet meget nemmere at håndtere digitale billeder. Og 

bestemmelse af rodmål er blevet lettere og mere præcist med 

DentalSuite X-Ray. 
Tandlæge Hanne Kürstein, Slagelse

DentalSuite X-Ray
– ét program til det hele

Fordele Hvad betyder det for klinikken?

Alt-i-ét journal software inkl. røntgensoftware. Du slipper for at sætte dig ind i flere forskellige typer 
røntgensoftware.

Dokumenter og billeder samlet ét sted. Giver overblik og er tidsbesparende.

Løbende opdatering.
Du skal ikke foretage dig noget. Vi sørger for, at  
DentalSuite X-Ray følger med udviklingen, og at du kan køre 
på nyeste version af Windows.

Support ét sted. Økonomisk og tidsbesparende.

Vi sørger for, at DentalSuite X-Ray altid er kompatibelt med 
den nyeste version af Windows uden ekstra udgifter.

Økonomiske besparelser i forbindelse med køb af nyt soft-
ware. Du betaler kun et mindre beløb i abonnement.

X-Ray

Nu kan du tage billeder direkte ind i DentalSuite.


