
EHR Software for Hospitals

Atiz DMS

“Increase hospital efficiency and cut waiting time by up to 60%”

Try demo today dms.atiz.com



ระบบจัดเก็บแฟมประวัติผูปวยและจัดการเอกสารภาพทางการ 
แพทย Atiz Document Management System (Atiz DMS) 
เปนระบบที่ใชรวบรวมภาพเอกสารทางการแพทยทั้งหมดของ
โรงพยาบาล เชน เอกสารเวชระเบียน เอกสารบันทึก การตรวจ 
รักษา ผลจากหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห ภาพจากอุปกรณ 
เครื่องมือทางการแพทย ใบยินยอม รวมถึงแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 
(e-form) เขาไวดวยกันแบบรวมศูนยเพื่อการเขาถึงอยางรวดเร็ว  
แบบ real time

ระบบแฟมเวชระเบียนสำหรับโรงพยาบาล

Atiz DMS
EHR Software for Hospitals

where does Atiz DMS fit in your system?

ระบบการจัดการขอมูล
เอกสารของคนไข

Backward Document Import
นำเขาเอกสารเกาจากบริษัทรับสแกน

หรือจากงานสแกนเกาที่มีอยูแลว

Forward Document Import
นำเขาเอกสารรายวัน จากแผนกตางๆ

ที่ใชในปจจุบัน

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  เชน
SSB, HomC, HOSxP, PROTEUS,

Mrecord, BHIS เปนตน

Import from Medical Equipment
นำเขาภาพจากอุปกรณทางการแพทย

สรุปประโยชนจากการใชงาน Atiz DMS
ขจัดขั้นตอนที่เสียไปจากการเดินแฟมเอกสาร รนระยะเวลาการคอยเขาพบแพทยไปถึง 60%
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
เขาถึงและสืบคนขอมูลในเอกสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว
เอกสารจัดเปนหมวดหมูตามที่โรงพยาบาลออกแบบ โดยเรียงลำดับตามประเภทเอกสารและวันที่ พรอมขอมูลสรุป ใชงานงาย
Go paperless ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร เพิ่มประโยชนใชสอยพื้นที่สรางบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงกวา
Go paperless ลดคาใชจายจำนวนมาก ที่เกิดจากกระบวนการและกรรมวิธีการใชกระดาษ ไดแกคากระดาษ การพิมพทำสำเนาฯลฯ
เพิ่มความปลอดภัยขอมูลเอกสาร ดวยระบบการสำรองขอมูล การกำหนดสิทธิ์การเขาถึงเอกสารการบันทึกประวัติการใชงานทุกขั้นตอน
หมดปญหาเอกสารสูญหาย ซีดจาง ลดความเสี่ยงของโรงพยาบาลและเปนการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA และ JCI



Some screenshots of Atiz DMS

Health Record Viewer

หนาจอแสดงเอกสารแฟมเวชระเบียน
ท้ังหมดของคนไข ระบบรองรับอุปกรณ 
ทุกแพล็ตฟอรม (PC, Apple, Tablet) 
รองรับอุปกรณเขียนหนาจอสัมผัส (e.g. 
stylus, Apple Pencil) ไดเปนอยางดี

Appointments and Visits

หนาจอแสดง list คนไขตามตารางนัด
หมาย แบงตามแผนกและแพทย โดย
ระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ
HIS ของโรงพยาบาลที่มีอยูแลวไดหลาก
หลาย เพื่อใหการเปดแฟมคนไขสะดวก
และลดขั้นตอน

Document Management

Atiz DMS มาพรอมดวยระบบบริหาร 
จ ัดการการนำเขาเอกสารจากหลาย 
ชองทางของโรงพยาบาล ทั้งการนำเขา
แฟมเกาปริมาณมากจากบริษัทรับสแกน
และการนำเขาเอกสารใหมที่ยังเกิดขึ้น 
ในรูปแบบกระดาษ

Handwriting and Annotation

รองรับอุปกรณเขียนหนาจอสัมผัสเชน Apple Pencil หรือ Stylus แพทยสามารถ 
โนตขอมูล หรือรูปภาพดวยปากกาไดอยางรวดเร็ว สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็น 
วาจะใหเฉพาะแพทย หรือ ใหผูปวยเห็นได

Real Folder UI

การออกแบบ interface สวยงามที่ทำใหเขาถึงหนาประวัติคนไขสะดวกดุจดัง
แฟมเอกสารจริง ผู ใชสามารถจำแนกประเภทเอกสาร (doc type) และปริมาณ 
ของเอกสารแตละประเภท โดยสังเกตไดจากสี และขนาดของแถบสี ซึ ่งจะทำให 
ผู ใชสามารถ navigate ไปยังทุกหนาเอกสารที่ตองการไดอยางรวดเร็วงายดาย 
ไมเกิน 2 คลิกเทานั้น

Private Ink
สามารถกำหนดสิทธิ์การ
เขียนใหมองเห็นไดเฉพาะ
แพทย (Private Ink) 
หรือทั้งแพทยและผูปวย

เล ือกชน ิดของปากกาและเคร ื ่ อง เข ียนท ี ่ ต องการ  
สามารถเลือกภาพ หรือ รูปภาพ ที่ใชอยูบอยๆ เพื่อ 
ประหยัดเวลา ที่ไดกำหนดไว มาใสในหนาเอกสาร 
แพทยสามารถเขียนไดสะดวกเหมือนเขียนบนกระดาจริง

แพทยสามารถเขาถึงเอกสารซึ่งเรียงตามวันที่คนไขมาใชบริการไดอยางสะดวก

Page Navigation Bar ประเภทเอกสารจะถูกแยกดวยสี



Authorization

Performance & Stability Image Import

Summary Image View

Works with HIS 

Multi-Platform

สามารถกำหนดสิทธิ์การเขาถึงเอกสารได
หลายระดับ เชน ตามกลุมผูใช แพทย 
พยาบาล เจาหนาที่เวชระเบียน มีการ 
กำหนดเวลา การเขาถึงแฟมประวัติทำให 
ขอมูลมีความปลอดภัยสูง

ระบบทํางานไดอยางรวดเร็วแบบ real time
มีเสถียรภาพสูง รองรับการสํารองขอมูลท่ีพรอม
ทํางานทดแทนทันทีเพ่ือใหการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลตอเน่ือง ระบบงายตอการขยาย
พ้ืนท่ีเก็บขอมูล และลดตนทุนการบํารุงรักษา
ระบบ

มีการสรุปขอมูลและเรียงลำดับภาพทาง
การแพทยเพื่อชวยใหแพทยเขาถึงขอมูลที่
สำคัญไดอยางถูกตองครบถวนและวินิจฉัย
ไดอยางรวดเร็ว

เช่ือมโยงขอมูลกับระบบ HIS ของโรงพยาบาล 
ไดทุกระบบ

ระบบสามารถใชงานไดหลาย Platform 
ทั้ง PC, Apple, iPad และ Tablet

Key Features

Fully audited record   มีบันทึกประวัติการเขาดูเอกสาร และการแกไขเอกสารทุกขั้นตอน
Watermark   แสดงลายน้ำบนหนา เอกสารและการพิมพ แสดงเวลาและช่ือผูใชในขณะน้ันเพ่ือปองกันการคัดลอกเอกสารท่ีไมไดรับอนุญาต   
Barcode Recognition  นำเอกสารเขาระบบอัตโนมัติดวยฟเจอรการอานบารโคดในเอกสารเพื่อความรวดเร็วและลดขอผิดพลาด  
   จากการกรอกขอมูลแบบ manual
Image Types and PDF Support   รองรับการนำเขาไฟลภาพหลากหลายชนิดทั้ง JPEG, TIFF, PNG และ PDF เปนตน
Share to Cloud   สามารถสงออกประวัติการรักษา ไปใหผูปวยเมื่อมีการรองขอผานระบบ Atiz Cloud โดยไมตองมีการพิมพเอกสาร
   ผูปวยสามารถเขาถึงประวัติการรักษาไดทุกที่ทุกเวลา
Search and Borrow   ระบบคนหาและยืมแฟมประวัติผูปวย อัตโนมัติ
Medical Record Management ระบบจัดการแฟมประวัติแบบสมบูรณเพ่ืองานเวชระเบียน เชน ลบหนาเอกสาร การรวมแฟม (merge) 
   การลมแฟม ยายประเภทเอกสาร เปนตน
Feedback and Notification  มีระบบตรวจทานยอนกลับจากผูใชไปยังเจาหนาที่ที่ดูแลเอกสารเพื่อใหไดเอกสารที่มีความถูกตองสูงสุด

รองรับการนำเขาเอกสารจากหลายชองทาง 
ท้ังการนำเขาเอกสารปริมาณมากจากบริษัท
รับสแกน การนำเอกสารเขารายวัน รวมถึง 
การนำภาพเขาจากอุปกรณทางการแพทย 
พร อมรายงานสร ุปการนำเข าเอกสาร
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

The information on this brochure is subject to change without notice. Please visit www.atiz.com for the most current information

ทดลองเดโมไดที่

เบอรโทรติดตอ
โทร :  083-276-9900
  02-683-6600
อีเมล :  info@atiz.com

บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด
729/26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Specifications 
Minimum requirements for 10 million pages (~ 200,000 patients),
and 250 concurrent users project size

Server
    2 Web Servers (Primary and Backup): CPU Xeon, RAM 8GB, Hard disk
     120 GB SSD (+1 Load Balance Server (optional) up to 500 concurrent users)
      2 NoSQL Database Servers (Primary and Backup): 500 GB SSD

Storage
     Primary Storage 50 TB
     Secondary Storage (Duplicate) 50 TB

Network
     LAN Speed 10/100 Mbps
     WIFI AC 5GHz 

dms.atiz.com


