
Mediadent v6 met als optie DFO 

Heeft u al een single user licentie, kies dan nu voor de network-licentie. 

Stap snel over naar Mediadent V6 en geniet van de extra functionaliteiten! 

 Mediadent V6 zorgt voor een efficiënt beheer van digitaal beeldmateriaal dat wordt 
gegenereerd door meer dan 120 geteste systemen. Koppelingen met Cone Beam 
systemen, de nieuwste sensoren, fosforplaat scanners, digitale OPT toestellen, video-
opnamekaarten, intra-orale camera’s enz. Daardoor is Mediadent universeel en geeft 
u de vrijheid om apparatuur te kiezen, nu en in de toekomst. 

 De ‘auto-windowing’ functie corrigeert automatisch onderbelichte foto’s en toont 
altijd het beste beeld, ongeacht de stralingstijd. 

 De nieuwe ‘shadow filter’ geeft nog duidelijkere botstructuren. 
 Een verbeterde .cosmetische module met nog meer mogelijkheden zoals 

profielanalyse, smile-analyse, faciale symmetrie, tandenreconstructie (verbreden, 
verlengen, vervangen door bibliotheektanden, bleken,…). 

 Nog meer mogelijkheden om aantekeningen te maken op beelden in een 
transparante layer, zoals metingen, pijlen, cirkels, tekst, callibraties. 

 Macrofuncties laten u toe meerdere functies na elkaar uit te voeren of uw 
functietoetsen te programmeren met functies zoals Import, Export, Filteren,… 
Tijdwinst gegarandeerd! 

 Eenvoudigere e-mail: uw foto’s of RX-opnames worden automatisch gecomprimeerd 
en omgezet van DICOM naar JPEG formaat zodat uw geadresseerde het bericht 
zeker ontvangt en kan openen. 

 Overzichtelijke histogram: hiermee kan u zien indien uw opnames onder- of 
overbelicht zijn. 

 “Drag and drop”, dit laat u toe om Mediadent V6 beelden te slepen naar andere 
Windows pakketten. Ook het omgekeerde is mogelijk: import van video’s, PDF-
bestanden, ZIP-bestanden of e-mails naar Mediadent V6, deze komen dan in de 
beeldenbibliotheek terecht en worden gekoppeld aan de patiënten beeldopslag 
beheer. 

 Support voor 3D software, waardoor 3D beelden kunnen gekoppeld worden aan de 
patiënten beeldopslag beheer en geopend worden in de desbetreffende software. 

 De “bridge” module laat u toe om Mediadent V6 te koppelen aan alle andere 
pakketten zoals software voor beeldverwerking (Photoshop, Paint), modelanalyse of 
orthodontie. 

 Bij aanschaf van een onderhoudscontract kan een geautomatiseerde upgrade 
procedure er voor zorgen dat u steeds de laatste Mediadent V6 versie op al uw 
werkstations hebt. 

 Mediadent V6 is beschikbaar in meer dan 22 talen. 
 Volledig compatibel met Windows XP, Windows Vista en Windows 7. 

Conversies 

Wij converteren al uw bestaande beelden (zoals van Visiquick, Digora, Dürr, Kodak, 
Soredex, Planmeca, Gendex, Sirona, enz.) naar Mediadent V6, zodat u al deze beelden in één 
universeel formaat hebt, gekoppeld aan uw patiënten beeldopslag beheer. Geen tijdverlies 
meer met het zoeken in verschillende software mappen! 


