
X-Ray software

‘De meest gebruiksvriendelijke 
beeldbewerkingssoftware 

voor tandheelkundige klinieken’



VisiQuick

VisiQuick is leverbaar in het Deens, Duits, Engels, Frans, 
Nederlands en Zweeds.

Als u eerst een type sensor of scanner gebruikt en 
later een systeem toevoegt (OPG, of een andere 
sensor/scanner), krijgt u met twee aparte beeldpro-
gramma’s te maken. Met VisiQuick heeft 
u alles in één.
VisiQuick biedt bovendien een geavanceerde 
koppeling met verschillende administratieprogramma’s. 
Hiermee kunt u foto’s uit VisiQuick in uw administratie-
programma tonen en de aanwezigheid van foto’s 
zichtbaar maken. Als u gebruik maakt van twee 
schermen naast elkaar, dan ziet u op het eerste 
scherm de patiëntenkaart en automatisch op het 
tweede scherm de bijbehorende foto’s.

VisiQuick is gekoppeld met orthodontische 
tracing programma’s zoals Facad.
Wij kunnen alle fotodatabases converteren 
naar VisiQuick.

VisiQuick ondersteunt bovendien: 

♦ In de cloud werken (bijvoorbeeld digitale röntgen  
 via remote desktop of replicatie/synchronisatie  
 tussen praktijken).
♦  Integratie met XO Care SmartLink (XO POS).
♦  Automatisch importeren van nieuwe foto’s 
 van digitale camera’s.
♦ Automatisch scannen van klassieke OPG/RSP.
♦  Makkelijk wisselen tussen meerdere monitoren.
♦  Gebruik van voetpedalen en behandelunits.
♦  Koppeling met 3D röntgen.

♦  Windows 10, Windows 8, Windows 7
♦  4GB geheugen, Dual-core CPU
♦ 1280x1024 resolutie, 32bit kleur
♦ DVI/HDMI/DP monitorkabel
♦ Gigabit netwerk
♦ Voor meer grijstinten kiest u voor een monitor met 
 IPS of PA technologie.

Opmerking: uw digitale apparatuur kan specificaties 
hebben die anders zijn dan hier vermeld.
Let op bij Windows 64-bit: daarop werkt VisiQuick goed, 
maar uw digitale röntgenapparaat misschien niet.

Geadviseerde systeemvereisten:



Werking en mogelijkheden van VisiQuick

Via de VisiQuick-koppeling in uw 
administratiepakket opent u direct 
de laatste bitewings.

Annotaties, teksten en implantaten 
plaatst u op de foto.

Als u een 3D-opname gemaakt 
heeft wordt dat direct aangeduid. 
Met één klik opent u de opname.

Met uw operatiemicroscoop 
met camera bekijkt u in VisiQuick 
het videobeeld, en bewaart u zo 
nodig foto’s.

Met de replicatiefunctie van 
VisiQuick worden foto’s automatisch 
gekopieerd naar uw andere 
vestigingen.

Kleurenfoto’s, gemaakt met een 
intra-orale camera, kunt u op 
dezelfde manier opslaan en
bewerken als röntgenfoto’s.

Met een fototoestel genomen foto’s 
kunnen automatisch in de 
patiënten kaart worden opgeslagen.

Eerder gemaakte foto’s zijn met één 
klik terug te vinden.

Met één klik opent u een reeds 
geopende patiënten kaart op een 
tweede werk station.

Maak foto’s en bekijk ze direct 
in VisiQuick. Zelfs zonder kabel!

Met één klik koppelt u naar het 
tracing-pakket Facad.Plaats beelden bij elkaar om 

te vergelijken. Deze ordening kunt 
u voor later bewaren.

Gebruik video vanuit VisiQuick 
met het voetpedaal van uw unit. 
Bewerk foto’s in VisiQuick met 
het voetpedaal van XO CARE 
behandelunits.

Patient

Bij exporteren en mailen van foto’s 
kan automatisch patiënteninformatie 
ingebrand worden, wordt vereist 
door de meeste ziekenhuizen. FACAD



 

Thomas Monitor Systems
Amstel 312
1017 AP Amsterdam
+31 (0)20-6722 610
info@thomsystems.com
www.visiquick.nl

Uw VisiQuick dealer:

VisiQuick ondersteunt de volgende digitale röntgen- en camerasystemen:

Fosforplaat 
scanners OPG, RSP, 3D Intra-orale VideoSensors

Units met 
videocamera

NL 2017-07

PSPIX (Acteon)

Digora (Soredex)

Express 
(Instrumentarium)

Denoptix 
(Gendex)

ProScanner
(Planmeca)

Scan eXam 
(KaVo)

VistaScan 
(Dürr Dental)

Cygnus

Dexis

Dixi (Planmeca)

E2V

Fimet

Gendex

Hamamatsu

Instrumentarium

Krystal-X 
(Owandy)

MyRay (Cefla)

Progeny

Schick

Sirona

Sopix (Acteon)

Suni

Toto (Soredex)

Vatech

Visiodent

VistaRay 
(Dürr Dental)

Ajat OPG (ArtPlus)

Asahi OPG/3D

Ewoo OPG/3D

Cranex OPG/3D 
(Soredex)

Gendex OPG/3D

iCat OPG/3D

Instrumentarium 
OPG/3D

KaVo OPG/
3D eXam

Morita OPG/3D

MyRay OPG 
(Cefla)

Owandy OPG

NewTom OPG/3D

Planmeca 
OPG/3D

Scanora OPG/3D 
(Soredex)

Sirona OPG/3D

Claris

C-U2 (MyRay)

DiagnoCam 
(KaVo)

Digital Endoscope

Dr. Mach camera

Iris

PointNix

Schick

SuniCam

Vidi (Soredex)

VistaCam 
(Dürr Dental)

Whicam Story2 
(GoodDrs)

Win-100D (Winus)

KaVo

Planmeca

XO Care 
(Smartlink)

Sensors

VisiQuick
X-Ray Software

Apixia

Fire CR (3 Disc)

Digident

EVA

Vatech OPG/3D

Sopro (Acteon)

Sirona

Carestream /
Kodak

Carestream / 
Kodak

RayScan OPG 
(Ray)

RVG (Carestream / 
Kodak)

Carestream / Kodak 
OPG/3D

Al dente

Fona


