
Healthcare ERP Solution

স�ক �লনেদেনর িন�য়তা
�িতিদন �য়ংি�য় এসএমএস এর মাধ�েম
আয়-ব�েয়র িহসাব জানার সুিবধা
চােট�র মাধ�েম �গীর উপি�িতর হার �দখা
চােট�র মাধ�েম িডপাট�েম� িভি�ক আয়-ব�য়
�দখা
�মাবাইেলর মাধ�েম �পেম� সুিবধা
অনলআইেন ব�াংক �পেম� সুিবধা
ডা�ার এবং �গীেক �মাবাইল এসএমএস
পাঠােনার সুিবধা
সফটওয়�ার ও �মাবাইল অ�ােপর মাধ�েম
�িত�ােনর �যেকান তথ� জানার সুিবধা
িডিজটাল প�ােশ� আইিড কাড�  �দােনর ব�ব�া  
প�ােশ� আইিড কােড� র মাধ�েম �যেকান  �সবা
�দােনর ব�ব�া
প�ােশ� আইিড কােড� র মাধ�েম �গীর বত� মান
ও পূেব�র সকল তথ� একসােথ �দখা
অনলাইন ও অফলাইেন �গীর িসিরয়াল �দয়া
ইনেডার ও আউটেডার �গীর সকল তথ�
সংর�ণ করা
আ�জ�ািতক মােনর ডাটা িনরাপ�ার িন�য়তা
স�ূণ� অনলাইন িভি�ক আ�জ�ািতক মােনর
অনন� Integrated Hospital ERP Software.

বারেকাড িভি�ক নমুনা সং�হ ও LIS এর
মাধ�েম অেটােম�ক �মিশন  �থেক
�য়ংি�য়ভােব �রজা� সংর�ণ 

ইমািজং �মিশন �থেক �য়ংি�য়ভােব ছিব
সং�হ এবং িরেপা�� এর সুিবধা

অেটাসফট িসে�মস িলিমেটড 

১৭, িনউই�াটন �রাড, ৩য় তলা, মগবাজার
রমনা, ঢাকা-১০০০।
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"িডিজটাল
ম�ােনজেম�"
আপনার �াট�
�ফােনই সকল

 তথ�!!!    

হসিপটাল 
 সফটওয়�ার িনম�ােণ
১৬ বছেরর অিভ�তা   

 AutoSoft Systems Limited

�যাগােযাগঃ

সিুবধা সমহুঃ

আপনার মেনর মত

এক�
অত�াধুিনক
পিরপূণ� �দশীয়
সফটওয়�ার?

আপিন িক
খুঁজেছন?



�গীর িডিজটাল �রিজে�শন
ভিত�  �গীর ব�ব�াপনা
বিহিব�ভাগ �গীর ব�ব�াপনা
�গীর আ�ই�েম� ব�ব�াপনা
��ি�পশন ম�ােনজেম�
জ�রী �গীর ব�ব�াপনা
অপােরশন িথেয়টার
ব�ব�াপনা
�গীর পরী�া-িনরী�ার
ব�ব�াপনা
িডিজটাল ল�াব ব�ব�াপনা
(LIS)
�মাবাইল এসএমএস এর
ব�ব�াপনা
�মাবাইল �পেম� এর
ব�ব�াপনা
অনলাইন ব�াংক �পেম�
ব�ব�াপনা
�স�াল ��ার ব�ব�াপনা
ফােম�িস ব�ব�াপনা
�ায়ী স�দ ব�ব�াপনা
অ�াকাউ� এ� ফাইনা�
ব�ব�াপনা
িহউম�ান  িরেসারচ ব�ব�াপনা
�শাসিনক কায��ম ব�ব�াপনা

�ধান মিডউল সমূহ:

ত�লনামুলুক িবিভ� চাট� 

ত�লনামুলুক আয়-ব�য় এর  চাট� 

 আ
য়

ব�য়

 িকছ�  মূল�বান �ােয়�
�এমএসএস হাসপাতাল (১০০০ শয�া িবিশ�), ব�ড়া 
�াইম হসিপটাল িল. (২০০ শয�া িবিশ�), �নায়াখালী।
লুবানা �জনােরল হসিপটাল িল. (১৫০ শয�া িবিশ�),

উ�রা, ঢাকা ।
ইনসাফ বারাকাহ িকডনী এ�  �জনােরল হসিপটাল
িল. (৮০ শয�া িবিশ�), মগবাজার, ঢাকা ।
বারাকাহ হসিপটাল মদনপুর িল. (৮০ শয�া িবিশ�),

�সানারগাও, নারায়ানগ�, ঢাকা ।
বারাকাহ �জনােরল হসিপটাল িল. (৫০ শয�া িবিশ�),

রাজারবাগ, ঢাকা ।
িদনাজপুর ডায়ােবটস ও �া��েসবা হসিপটাল (৫০
শয�া িবিশ�), িদনাজপুর । 
িজয়া হাট� ফাউে�শন হাসপাতাল এ� িরসাচ�
ইনি��উট (৫০ শয�া িবিশ�), িদনাজপুর ।
�ন�াস হাসপাতাল ময়মনিসংহ (৮০ শয�া িবিশ�),

ময়মনিসংহ ।
ইসলািময়া �জনােরল হসিপটাল িল. (৪০ শয�া িবিশ�),

সায়দাবাদ, ঢাকা ।


