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yazılım
paketlerimiz

GOLD
Pet Klinikleri ve Hastaneler İçin

SİLVER
Belediyeler ve Hayvan Barınakları İçin

BRONZ
Büyükbaş Klinik ve Hastaneleri İçin

ÜNİVERSİTE
Vet.Fak. İçin Hastane Otomasyonu



Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

YAZILIM SİSTEMLERİ

gururluyuz !
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Evet
yazılım

özel
çözümler

Yazılımımız, kliniklerin ve hastanel-
erin özel isteklerine ve web sayfası 

e-ticaret sayfalarıyla entegrasyon 
işlemlerine cevap veren bir alt 

yapıya sahiptir.

kullanım
kolaylığı

Müşterilerimizden gelen geri 
bildirimlerle yazılımımızı sürekli 

geliştirerek en kolay kullanım için 
sürekli çalışıyoruz.

gelişmiş yazılım

teknolojisi
Sürekli geliştirdiğimiz 

güncellediğimiz yazılımımız 
Türkiye’nin en gelişmiş barınaklarına 

en iyi hizmeti vermek için 
programlandı.

Tecrübelerimiz , araştırmalarımız ve kullanıcılarımızın geri 
dönüşleri doğrultusunda sürekli gelişen modüler alt yapısı ile

veteriner sağlık sektöründe en doğru çözüm sunmak için varız.

Evet yazılım, sektörümüzde  yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon Merkezi yönetimini kolaylıkla yapabileceğiniz, stoklarınızı pratik bir şekilde 

tutabileceğiniz, hastalığın teşhisinden tedavisine kadar yanınızda ve size destek olacak, 
gerekli resmi belgeleri kolaylıkla sunabileceğiniz, zamandan tasarruf edeceğiniz bir yazılım 

programları geliştirmiştir.

Evet yazılım sistemleri ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hayvan 
sağlığı ile ilgilli tüm kayıtlarınızı ve finansal verilerinizi bütünleştirerek esnek , sade, hızlı ve 
güvenli bir yapıda yönetebilirsiniz. Evet yazılım programları  basitlik içinde  detay ilkesi ile 
tasarlanmış kullanıcı dostu ara yüzü ile en detaylı veri girişleri için kolay ve hızlı bir ortam 

sağlanmıştır. Teknolojik ve yenilikçi yazılı mimarisi ile kliniğinizin tüm verilerini kayıt altında 
tutabilirsiniz.
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neden 
E-VET yazılımını kullanmalıyım ?

 Akdeniz Üniversi-
tesi Teknokent Ar-Ge Binasında 
2012 yılından beri 14 kişilik ekibi 
ile hizmet veren E-vet Yazılım, 
Türkiye’de Medikal ve Yazılım sek-
töründe öncü Hasvet Medikal Ltd. 
Şti.’nin grup şirketlerinden biridir. 
.Bu yönüyle baktığımızda Evet Pro 
serisi sadece yazılım firmamızda 
geliştirdiğimiz otomasyonlar 
değil, 20 yıllık medikal sektöründe 
kazandığımız bilgi ve tecrübe ile 
tasarladığımız bir projedir.
 Yazılımlarımızın ihtiyaçları 
nız en  iyi karşılama doğrultusunda 
ve sektörel deneyimlerimizle
harmanlanarak geliştirildi.
 Özellikle sahada 
yaşanan en büyük sıkıntılardan 
biri olan barınak yönetimini 
kolaylıkla

yapabileceğiniz, stoklarınızı en 
pratik şekilde tutabileceğiniz, 
hastalığın teşhisinden tedavisine 
kadar
yanınızda ve size destek olacak, 
gerekli resmi belgeleri kolaylıkla 
hazırlayabileceğiniz, zamandan
tasarruf etmenizi sağlayacak 
e-vet pro veteriner yazılım 
programı uzun uğraşlar 
sonrasında  sizlerle buluştu. 
Sahayı yakından takip eden 
yazılım ekibimiz ihtiyaçlarınız 
doğrultusunda güncelle-
meler yaparak E-vet yazılım 
programlarınızı en efek-
tif şekilde kullanmanızı 
sağlayacaktır.
 
İhtiyaçlarınıza cevabımız E-vet...
 

Türkiye’nin en büyük ve donanımlı üniversite, 
hastane ve klinikleri  Evet Pro yazılım sistemini 
kullanmaktadır.

YAZILIM EKIBI
2012 yılından bu yana 14 yazılım 
uzmanı ile Antalya TEKNOKENT 

yerleşkesinde geliştirildi.

STRATEJI
Programlarımızın geliştirilmesi 
ve tüm sorulara cevap verile-
biliyor olması sayesinde hızla 

büyüyoruz.

TEKNIK DESTEK
Yazılım ile ilgili soru ve 

sorunlarınızda uzman teknik 
destek ekibimiz sürekli yanınızda 
ve sorularınıza yanıt vermeye 

hazırdır.

EVRENDE İZ BIRAKMAK 

İÇİN BULUNUYORUZ

STEVE JOBS
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BAŞLICA
modüller

VETERİNER SAĞLIK 
MODÜLLERİ

Barkod, 
Karekod uygulama 
Modülü

Tedavi Modülü
Aşılama Modülü 

Radyoloji Modülü
Randevu Modülü

Yetkilendirme Modülü
Raporlama Modülü

Zamanlanmış iş Modülü

Yönetmelik Modülü

Hayvan Kayıt ve Takip 
Modülü
Muayene Kayıt Modülü

İhbar Modülü
Sahiplendirme Modülü

Laboratuvar ve Görüntüleme Modülü

İDARİ VE MALİ MODÜLLER

Stok Takip Modülü

Muhasebe Modülü

Sms-Email Bilgi iletişim Modülü
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BELEDIYELER VE HAYVAN 
BARINAKLARI İÇIN
 Evet Pro Barınak Programı  sahipsiz 
minik dostlarımız ile ilgili bütün ver-
ilerin kayıt altına alınmasını, ihbar 
ve şikayetlerin değerlendirilmesini 
sağlamaktadır.

 ● Barınağın kapısından içeri giren 
minik  dostlarımızın kaydı detaylı 
bir şekilde alınabilmektedir. (Genel 
bilgileri, Getiren personel, Geliş 
Nedeni, Getirildiği Bölge vb.)

 ● İhbar modülünde  gelen bütün  
ihbarlar sisteme girilebilmektedir. 
Ve çalışan personellere bu ihbarlar 
hangi bölgeden minik dostumuzun 

+RAPOR
kayıt altına aldığınız tüm 

bilgilerin raporlarını, detaylı 
ya da grafiksel olarak size 

sunmaktadır.

alınacağı bilgisi il birlikte  anında 
sms yada mail olarak personellere  
iletilmektedir.

 ● Günlük kontrol modülü ile Günlük 
kontrole çıkan veteriner hekim 
mobil uygulama yada bilgisayar  ile 
hayvanları istediği bölüme atay-
abilir, atama sebebini not olarak 
yazabilmektedir

 ● Her  barınağın alt yapısı ve işleyişi  
farklıdır. Bu işleyişe uyulabilmesi 
adına bölümler tanımlanabilme 
ve sonrasında bu bölümler 
arasında hayvan transferi  
sağlanabilmektedir.

 ● Hamili modülü ile Hayvan yaşam 
alanı   yeterli alanı olmayanların, 
vakti olmayanların yada hastalık 

sebebiyle evlerinde bakamaya-
cak kişilerin  evlat edinmeleri için 
oluşturulmuş sistemdir. Gönüllü 

kişiler  hamisi olduğu hayvanın 
aylık giderlerini karşılar. Karşılıklı 
güven sağlandıktan sonra hamisi 
olan kişi  dışarıya götürüp gezdire-
bilir yada  tatile giderken yanında 
götürebilir. Bu kayıtların hepsi 
Evet Pro Barınak üzerinden Takip 
edilmektedir. Bu gün hastalarıma 
hangi tedaviyi uygulayacağım?

 ● Sahiplendirme Modülü ile Program 
üzerinde sahiplendirilecek hay-
vanlar ayrı bir bölümde topla-
nabilmekte ve aranan özellikler 
detaylı arama bölümüyle  kolay bir 
şekilde hayvan seçilebilmektedir. 
Minik Dostlarımız kolay bir şekilde 
sahiplendirilebilmektedir.

 ● Bağış Modülü Barınağa gelen 
gönüllülerin getirdikleri yardımlar 
sistemde  tutulabilmekte. 
İstenildiğinde bunlar liste halinde  
kullanıcıya sunulmaktadır

 ● Laboratuvar cihazlarıyla anlık 

entegrasyon sağlanabilir, cihazdan 
alınan veriler ziyaret ile otomatik 
ilişkilendirilebilir.

 ● Detaylı bir şekilde hastanın yaş, 
nevi, doğum bilgileri, soy bilgileri ve 
hasta sahibinin temel, kişisel bilg-
ileri hızlı ve güvenli bir şekilde kayıt 
edilebilir. Bunlarla birlikte hasta ve 
hasta sahibine ait n sayıda resim 
eklenebilir.

 ● Laboratuvar modülü ile 
bütün laboratuvar işlemleri 
yapılabilmektedir. (muayene 
arşivinde saklanması, müşteriye 
çıktı olarak verebilme, klinikte 
kullanılan test parametreleri ve 
referans değerlerinin değiştirilebilir 
eklenebilir olması)

 ● Reçete modülü ile resmiyete uygun 
olarak belgeleriniz kayıt edilir ve 
dilediğiniz zaman bu belgelerin 
çıktılarını alabilirsiniz

 ● Size ait antetli tüm formları otoma-
tik olarak doldurarak etkin bir form 
sistematiği uygulanmaktadır.

 ● Barınak işleyişini standart hale 
getirebilmek ve kayıpları önlemek 
adına aşı, operasyon ve tedavi 
paketleri oluşturabilme imkânı 
sunulmaktadır.

+RESMİ
FORMLARINIZI 

PROGRAMLARIMIZ TAKİP 
ETMEKTEDİR

 Evet Pro kullanmaya başlamadan önce yada sonrasında programla ilgili 
sizlere eksiksiz bir eğitim verilecek ve kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağız. 
Bunun için Merkezde 4 ,İstanbul ‘da 2  ve Ankara ‘da 1  toplam 7 yazılım destek 
uzmanımız sizlerin sorularınıza cevap vermeye, isteklerinize uzman çözümler 
sunmak için hazırlar. 
 “Destek ekibimizi her zaman yanınızda hissedeceksiniz.”

Kullanmış olduğunuz medikal 
cihazlarınızdan entegrasyon 

sağlayarak laboratuvar sonuçlarını 
otomatik olarak hasta dosyalarına 

kayıt etmesini sağlıyoruz.



Pınarbaşı Mah. Hürriyet Cad. Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Teknokent AR-GE Binası. No: 3 A / 25 KONYAALTI / 
ANTALYA

+90 530 151 20 95
info@e-vet.com.tr


