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Τι είναι το VetConnect Plus? 

VetConnect PLUS 

https://youtu.be/LYd2NzgO2Mo


Τι είναι το IDEXX VetConnect Plus? 
• Είναι ένα εργαλείο web ώστε να βλέπετε όλα τα 

αποτέλεσματα εξετάσεων που τρέξατε στον 
αναλυτή IDEXX . 

 

 

 

 

 



http://www.vetconnectplus.com 

Important!!; 
explain to 

customers this is 
for SA customer 

only 

http://www.vetconnectplus.co.za/


Όλες οι οθόνες στο internet 

 



Πάντα και Οπουδήποτε 

 



Στο Τάμπλετ σας 
(με Internet Browser) 



• Εφαρμογή κινητού για SmartPhones: 



Εφαρμογή κινητού 

 

• Διατίθεται στο Apple app store και στο 
GooglePlay, MONO Αγγλικά. 

 



Χαρακτηριστικά 



Το ιστορικό ασθενούς σε μία οθόνη 



Τα αποτελέσματα μπορεί να φαίνονται φυσιολογικά 



Μέχρι να δείτε την Τάση! 

Graphed result in the context of the historical trend 



Οι τάσεις τυπώνονται μαζί 



Μoιραστείτε τα αποτελέσματα 

https://www.idexxlearningcenter.com/VCP_22059APN1077P2835


Αποστολή αποτελεσμάτων  
EMAIL 
Μια φορά 

PDF  

Ιδιοκτήτες & Ειδικοί 

Με οποιονδήποτε 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Αυτοματοποιημένη κοινοποίηση 

Ρυθμίσεις κοινοποίησης 

Συνεργαζόμενα ιατρεία & Ειδικοί 

Μόνο με το  IVLS VC+ 



Διαδικασία ενεργοποίησης 
 

1. Ενημέρωση για  VC+, ρωτήστε για κωδικό lab#. 

2.  Συμπληρώστε τη φόρμα και στείλτε τη στην IDEXX. 

3.  Παραλαμβάνετε στοιχεία login/password απο την 
IDEXX. 

4.  Ενεργοποίηση & Εκπαίδευση. 

5.  Ενημέρωση για διαθέσιμη υποστήριξη. 

 



Φόρμα ενεργοποίησης 



Ξεχάσατε το password? 

• Η Petline στέλνει Email  στην Idexx: 

 Χρόνος επεξεργασίας 24 ώρες 

• Το CS στέλνει νέο password στην Petline 



Ενεργοποίηση 



1ο Βήμα- URL ενεργοποίηση 

 Πηγαίνετε στη διευθυνση 
www.vetconnectplus.com και εισάγετε τα 
στοιχεία που λάβατε σε οποιοδήποτε PC. 

  

http://www.vetconnectplus.com/


URL - Ενεργοποίηση 



Έτοιμο! 



2Ο Βήμα – Ενεργοποίηση IVLS 



Ενεργοποίηση IVLS 

 



Ενεργοποίηση IVLS 

 

 

 

• User ID & passwords (Αυτά που λάβατε)  

• SAP number/idexx123 

• Αυτόματη απενεργοποίηση IVLS μετά απο 14 
ημέρες χωρίς σύνδεση 

 



Ενεργοποίηση IVLS 



Δοκιμή Σύνδεσης 



Δοκιμή Σύνδεσης 



Αποθήκευση Στοιχείων 



Αποθήκευση στο Google cloud 
• Τα στοιχεία για το VetConnect 

PLUS αποθηκεύονται στο 
Cloud 

• Η IDEXX έχει συμβληθεί με 
την Google για την 
αποθήκευση και διαχείριση 
των στοιχείων για το 
VetConnect PLUS 

• Η IDEXX συντηρεί το site, 
αλλά η Google είναι υπεύθυνη 
για τη δομή που υποστηρίζει 
το VetConnect Plus 
 



Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα 

Το VetConnect Plusδεν 
απαιτεί ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα 
όπως διεύθυνση / 
τηλ ιδιοκτήτη κλπ 

Οι κλινικές πρέπει να 
φροντίσουν ώστε να 
μην περιλαμβάνουν 
στις φόρμες 
ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα 

 
 
 



Μεταφορά στοιχείων 
•  Η μεταφορά στοιχείων από το IVLS στο Google cloud 

διαρκεί περίπου 15 δευτερόλεπτα ανά δείγμα 
• Κάθε αποτέλεσμα του αναλυτεί θεωρείται 1 δείγμα 

• Τα στοιχεία αποθηκεύονται με τη σειρά “Last in, First out” 
• Μια μέση κλινική έχει αποθηκευμένα στοιχεία για περίπου 

10,000 δείγματα 
• Αυτό σημαίνει διάρκεια μεταφοράς στοιχείων περίπου 41 ώρες 

• Η μεγαλύτερη κλινική διαθέτει βάση με περίπου 200,000 
δείγματα 
• Αυτό σημαίνει διάρκεια μεταφοράς στοιχείων περίπου 4 

εβδομάδες  

• Όλα τα στοιχεία απο το IVLS θα μεταφερθούν στο 
VetConnect PLUS – 1 αποτέλεσμα περίπου 14kb 



Demo                   

 

www.vetconnectplus.com 

 

Username: ivlsdemo 

Password: ivlsdemo 

 

http://www.vetconnectplus.com/
http://www.vetconnectplus.com/



