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DOMOVSKÁ STRÁNKA 

• Zobrazení času, data a svátku

• Aktuální počasí ve zvolené lokalitě s předpovědí –

po kliknutí na dlaždici zobrazení předpovědi počasí

na další čtyři dny dopředu

• Notifikační lišta se všemi novinkami v rámci aplikace –

po kliknutí na notifikaci přesměrování na daný obsah



ZPRÁVY

• Pravidelně aktualizované novinky nejen z oblasti

medicíny

• Zdrojem medicínských novinek jen ty neprestižnější

světové studie a publikace

• Překlad novinek z originálu do češtiny a slovenštiny

• Všechny zprávy přehledně a chronologicky seřazeny

• Tučné zvýraznění u ještě nepřečtených zpráv

• Odkaz na originální zdroje novinek v rámci zprávy



ODBORNÝ OBSAH

• Přístup k webovému modulu s odborným obsahem pro

lékaře:

• 400+ guidelines od českých, slovenských i světových

odborných společností

• Materiály ke stažení/tisku k vybraným nemocem

• Přehled laboratorních hodnot – možnost porovnání

• Adresář zdravotnických zařízení – výběr specialisty

v nejbližším okolí, velmi a snadné intuitivní vyhledávání



VZDĚLÁVÁNÍ

• Přístup k webovému modulu vzdělávání:

• Možnost se zcela zdarma účastnit akreditovaných

vzdělávacích kurzů a získávat eCME kredity

• Všechny kurzy akreditovány ČLK a SLK

• V přípravě – sborník kreditovaných kazuistik



KALENDÁŘ

• Přehled odborných akcí určených pro specializace

vybrané uživatelem

• Zvýraznění data u konaných událostí na základě

parametrů uživatele (specializace, lokalita)

• Bližší informace o celé akci, mapa s navigací až na

místo konání, možnost prokliku na webovou stránku

akce z názvu akce

• Ve spodní části měsíční shrnutí akcí

• Možnost listování roky/měsíci

Název konané akce



• Právní a daňové poradenství

• Čerstvé a prověřené aktuality

• Daňový kalendář

• Často kladené otázky – FAQ

• Možnost položení vlastního dotazu a následná

odpověď odborníka z oboru práva nebo daňového

poradenství

PORADENSTVÍ



• Kdykoliv možná úprava uživatelských údajů

zadaných při registraci – kontaktní údaje, e-mail,

adresa, přidání/odebrání dalších specializací, atd.

• Správa oznámení (notifikační bubliny) v aplikaci

• Možnost změna hesla

NASTAVENÍ



• Možnost přímého kontaktování společnosti TME

pro případ hlášení problému / zaslání námětu

na zlepšení aplikace

KONTAKTOVAT TME



TME solutions s.r.o.

Vrchlického 824

Libochovice, 411 17

Czech Republic

IČ: 014 13 341

DIČ: CZ01413341

http://www.tmesolutions.cz

Petr Valta

GSM: +420 734 218 700

e-mail: valta@tmesolutions.cz
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