Δελτίο Τύπου της APOLLO A.E. για την συνεργασία με την Generali
Hellas Α.Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρατηγική συνεργασία Apollo – Generali Hellas A.A.E.
Εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος
SmartInsurrance.
Εταιρική Παρουσίαση:
Η εταιρεία APOLLO A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής
Υγείας έχοντας δώσει έμφαση στην
μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών για την
δημιουργία ευέλικτων και λειτουργικών
συστημάτων που αναβαθμίζουν τις
υπηρεσίες υγείας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις σύγχρονες
τεχνολογίες των Πληροφοριακών &
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για την
Πρόληψη και Προαγωγής της Υγείας. H
εταιρεία έχει σημαντική παρουσία τόσο
στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο
Τομέα.
Η εταιρεία επίσης αντιπροσωπεύει τα
προϊόντα της ΟRION HEALTH, τον

παγκόσμιο ηγέτη στην διασύνδεση
ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων
στους τομείς της Υγείας & Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Αθήνα 09/09/2011
Παράδειγμα προς μίμηση από μέρους των άλλων
ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί η συνεργασία Apollo –
Generali Hellas A.A.E.
Γεγονός αποτελεί άλλη μία στρατηγική συνεργασία της Apollo, αυτή τη
φορά με την ασφαλιστική εταιρεία «Generali Hellas A.A.E.». Η τελευταία
προχώρησε στην διασύνδεση της με την συνεργαζόμενη εταιρεία
«Accurate Α.Ε.» η οποία παρέχει υπηρεσίες καταγραφής και ενημέρωσης
προς την «Generali Hellas A.A.E.».
Η

διασύνδεση

αυτή

πραγματοποιήθηκε

με

την

εφαρμογή

του

πληροφοριακού συστήματος «Smart Insurance». Με αυτήν την προσθήκη
η «Generali Hellas A.A.E.» θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στην βάση
δεδομένων της «Accurate Α.Ε.» με αποτέλεσμα η πρώτη να έχει πλέον την
δυνατότητα για ενημέρωση και έλεγχο γύρω από τα έντυπα του
προνοσηλευτικού

ελέγχου

(κατά

τον

οποίον

προσδιορίζεται

η

αναγκαιότητα της εκάστοτε εξέτασης), του ενδονοσοκομειακού ελέγχου,
του τελικού ελέγχου του ιατρικού φακέλου, καθώς και του ελέγχου
παραστατικών και οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιεί η δεύτερη
με την εκάστοτε νοσοκομειακή μονάδα.

Πρωταρχικός σκοπός αυτής της εγκατάστασης είναι η δυνατότητα της
«Generali Hellas A.A.E.» να έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στα περιστατικά
που την αφορούν και στα οποία η «Accurate Α.Ε.» εξετάζει το ενδεχόμενο
αναγκαιότητας νοσηλείας και συνεπώς κάλυψης αυτής από την «Generali
Hellas A.A.E.».
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, με αυτόν τον τρόπο οι χρόνοι της
επικοινωνίας θα μηδενιστούν και σε άμεση πλέον σύνδεση, θα
μεταφέρονται δεδομένα καίριας σημασίας για τις αποφάσεις της «Generali
Hellas A.A.E.»

γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρόνο της ροής

εργασίας, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες λάθους και ασφαλώς δημιουργεί
τις ψηφιακές υποδομές για άμεση στατιστική επεξεργασία και εξαγωγή
δεδομένων.
Η Apollo, πιστή στην μάχη της διαλειτουργικότητας, κατασκεύασε άλλη μία
υποδομή η οποία άμεσα και αποτελεσματικά μετατρέπει την τεχνολογική
εφαρμογή σε επιχειρηματικό κέρδος.

Για Περισσότερες Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Apollo,
επικοινωνήστε με το τμήμα προώθησης
προϊόντων στο τηλέφωνο: 210-7489200 ή
στο e-mail: sales@apollo.gr.
Για πληροφορίες μέσω internet για τα
προϊόντα της Apollo επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: http://www.apollo,gr

