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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
7.625.000 FORINTOS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL FEJLESZTETT ÚJ SZOFTVERT A SMILE 

MANAGER KFT. 

 

 

A Smile Manager Kft. 7,63 millió forint uniós támogatást nyert a DAOP-1.3.1-12 „A régió innovációs 

potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” című pályázati kiíráson Dél-alföldi 

Operatív Program keretében. A projekt során egy új szoftver kifejlesztésére került sor. 

 

A kiskunhalasi székhelyű 2013-ban alakult Smile Manager Kft. DAOP-1.3.1-12-2012-0073 

azonosítószámú és „Smile Manager – egészségturisztikai közvetítő rendszer fejlesztése” című projektje egy 

fogturisztikai szektort érintő fejlesztés megvalósítását foglalta magában. A vállalkozás egy 

egészségturisztikai közvetítő rendszer fejlesztését tűzte ki célul, amelynek előnye, hogy kihasználva a XXI. 

század webes technológiáit, rugalmassága révén jelentősen megkönnyíti használóinak munkáját. 

Működtetéséhez csupán egy szabványos web böngésző szükséges. A rendszer kezelőfelülete úgy lett 

megtervezve, hogy egyszerűen és logikusan segítse a csapatmunkát. Fontos szempont volt, hogy a már 

egyszer bevitt információkat ne kelljen ismételten bevinni, és ezeket egyszerűen el tudják érni a használók a 

későbbiekben. A Smile Manager rendszert a rendszerbe felvett aktív felhasználók használhatják. 

A rendszer legjellemzőbb tulajdonságai: 

- illeszkedés IP alapú call-centerekhez, a bejövő és kimenő hívások adatainak rögzítése; 

- általános ügyfélkapcsolati események kezelése, rögzítése; 

- a páciensek kezeléseinek ütemezése, előjegyzése; 

- a páciensek utaztatási és szállásolással kapcsolatos információinak rögzítése; 

- fogászati praxismenedzsment rendszerrel való kommunikáció; 

- szabványos kommunikációs felület mobil alkalmazásokkal való együttműködésre; 

- sms / e-mail küldés a páciensek számára az előjegyzett időpontokról. 

A rendszer támogatást biztosít más szoftverek illesztéséhez, így a páciensadatok egyszerűen átvihetők 

egyik rendszerből a másikba. A rendszer használatához a hardveres követelmények mellett, csupán jó 

minőségű internetkapcsolat szükséges. A rendszerkommunikáció biztonságos kliensen keresztül történik, és 

biztosított az adatok teljes körű védelme és titkosítása. 

A szoftver potenciális felhasználói a fogászati és turisztikai szektor szereplői lehetnek. A projekt során a 

sikeres piacra lépést segítendő további tevékenységek megvalósítására is sor került a projekt megvalósítási 

időszak alatt. 

 

További információ kérhető: 

Smile Manager KFt 

Cím: 6400 Kiskunhalas, Dékáni Árpád u. 11-13. 

Dr. Schindlerné Harkai Anita 

E-mail: anita-harkai11@gmail.com 


