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HANA cung cấp các tính năng tương tác tối ưu 
cho từng phiên khám bệnh với các công cụ hỗ 
trợ cho việc viết tay, vẽ, làm nổi bật, và nhiều 
hơn thế nữa! Sử dụng những tính năng này 
để giải thích những ý tưởng phức tạp, giải 
quyết vấn đề và thực hành trị liệu hiệu quả.

TƯƠNG TÁC BẢNG TRẮNG

Tính năng chia sẻ màn hình 2 chiều cho phép 
các bác sĩ chia sẻ màn hình máy tính, trang 
web, bài thuyết trình và nguồn tài nguyên trực 
truyến.

CHIA SẺ MÀN HÌNH HAI CHIỀU

Nếu bạn thường xuyên sử dụng sách, flash-
card hoặc các vật dụng khác nhưng không 
biết làm thế nào để đưa nó vào phiên khám 
bệnh của mình; chúng tôi sẽ giúp bạn làm 
điều này bằng cách sử dụng camera của 
thiết bị di động để chụp ảnh và chia sẻ bức 
ảnh trực tiếp tới bệnh nhân của bạn.

CHỤP ẢNH TRONG THỜI GIAN THỰC

Liên tục cập nhật hồ sơ bệnh án của bệnh 
nhân bằng cách lưu trữ ghi chú của bác sĩ sau 
từng phiên khám bệnh. Ghi chú của bác sĩ 
không được hiển thị cho bệnh nhân và hoàn 
toàn được lưu trữ bảo mật.

CẬP NHẬT HỒ SƠ BỆNH ÁN
HANA sẽ tự động theo dõi mọi phiên khám 
bệnh trên mạng lưới blockchain. Vì vậy, các 
bác sĩ luôn được đảm bảo về tính minh 
bạch, khả năng xác thực và hoàn toàn hợp 
pháp.

THEO DÕI LỊCH SỬ KHÁM BỆNH

Tính năng gọi thoại và video HD chất lượng 
cao nhằm đảm bảo bác sĩ và bệnh nhân có 
được những trải nghiệm khám bệnh từ xa 
tuyệt vời nhất.

CUỘC GỌI THOẠI VÀ VIDEO CHẤT 
LƯỢNG CAO

"HANA là một nền tảng B2B hỗ trợ chăm sóc y tế và sức khoẻ từ xa. Nền tảng 
này trao quyền cho các bệnh viện, phòng khám trên toàn thế giới xây dựng hệ 
thống chăm sóc sức khoẻ từ xa đạt chất lượng cao nhất; chăm sóc bệnh nhân 
tập trung nhất bằng hệ thống gọi video nhóm trong thời gian thực. 

NềnNền tảng HANA được thiết kế theo cấu trúc môi trường "gặp mặt trực tiếp" và 
được tích hợp những tính năng phù hợp cho việc tư vấn sức khoẻ từ xa, cụ thể 
là: gọi video nhóm, chia sẻ màn hình 2 chiều, chụp ảnh trong thời gian thực, 
tương tác trực tiếp trên màn hình (nhắn tin, viết tay trên thiết bị, ghi chú tài liệu), 
khuyến khích sự trao đổi và chia sẻ tài liệu 2 chiều. 

SứSứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khoẻ dễ tiếp 
cận, tiết kiệm chi phí và tiện dụng mọi lúc - mọi nơi cho tất cả mọi người bằng 
nền tảng chăm sóc y tế từ xa được bao phủ trên toàn thế giới. Thông qua đó, 
chúng tôi giúp cho nhân loại có được cuộc sống mạnh khoẻ hơn. "

LỜI GIỚI THIỆU

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

OUR PARTNERSHIPS

Nền tảng chăm sóc sức 
khoẻ từ xa toàn diện nhất 
trong ngành Y tế, giúp 
tiết kiệm chi phí và tiện 
dụng mọi lúc - mọi nơi.

Tập đoàn Taxi lâu đời 
và lớn nhất Việt Nam

Dịch vụ chăm sóc y tế 
từ xa và tại chỗ đến từ 

Hoa Kỳ

Nhà tiên phong trong 
mạng lưới bệnh viện tại 

Việt Nam

Bệnh viện công lập uy tín 
nhất Việt Nam


