Deﬁni&i si Termeni
MIIOSMILE DIGITAL SRL este persoana juridica inregistrata la Registrul Comertului Dolj, sub nr
J16/1166/18.05.2018, avand cod unic de inregistrare 39373080, cu sediul social in Craiova, Calea
BucuresN 58, Bl. D2, sc. 5, ap. 10, jud Dolj, cod CAEN 6201 (AcNvitaN de realizare a soRului la
comanda), COD IBAN….deschis la Libra Internet Bank - Craiova.
miioSMILE – Digital Smile Book este o aplicaNe mobilă desNnată colaborării dintre medicii
stomatologi și tehnicienii dentari. AceșNa vor ﬁ uNlizatorii aplicaţiei.
Aplicaţia miioSMILE – Digital Smile Book este dezvoltată pentru pla]ormele mobile iOS și
Android.
1. ECRANUL/INTERFAŢĂ DE LOGARE
După download din AppStore sau GooglePlay, aplicaţia se deschide cu ecranul de login.
Acesta are două câmpuri de date (uNlizator/e-mail și parolă), buton de conectare, link
recuperare parolă (Am uitat parola) și link creare cont nou de uNlizator (UNlizator nou). Dacă
uNlizatorul este deja înregistrat va ﬁ direcţionat către interfaţa speciﬁcă de uNlizator (interfaţă
pentru user tehnician și interfaţă pentru user medic stomatolog). Dacă uNlizatorul este unul nou
acesta va ﬁ direcţionat către interfaţa de creare cont nou. Dacă uNlizatorul va da click pe "Am
uitat parola" se va deschide un pop-up cu instrucţiuni de recuperare a parolei: câmp de
introducere a adresei de e-mail, buton "OK" (accept trimitere date) și buton "Renunţ".
Interfaţa de creare cont nou
Interfaţa de creare cont nou cuprinde: două butoane de selecţie a Npului de uNlizator obligatorii
(selecţie Np user: medic sau tehnician), câmpuri de introducere date obligatorii, un câmp de
introducere date neobligatorii, legătură către "Termeni și Condiţii", câmp validare accept de
către uNlizator al "Termeni și Condiţii", buton trimitere date: conectare.
Câmpurile obligatorii de date sunt:
U&lizator: adresa de e-mail;
Parola;
Reintroducere parolă;
Nume Prenume;
Telefon;
Oraș;
Câmpul de date opţional este;
Adresa.
Dacă uNlizatorul va da click pe linkul de "Termeni și Condiţii" acesta va ﬁ direcţionat către o
interfaţă în care va putea ciN conţinutul informaţional din "Termeni și Condiţii".
După ce uNlizatorul a completat câmpurile de date obligatorii, a selectat Npul de user și a dat
acceptul pentru "Termeni și Condiţii" acesta va folosi butonul de conectare pentru a intra în
interfaţa de optare pentru crearea unui cont de clinică dentară/laborator dentar. Această
interfaţă cuprinde: câmp de date "Nume clinică" (pentru Np uNlizatori medici) sau "Nume
laborator" (pentru Np uNlizatori tehnician) cu funcţie de creare creare cont clinică, link "Treci
peste această etapă" și buton "Intră în aplicaţie". Dacă uNlizatorul va completa câmpul de date
"Nume clinică" și va da click pe "Intră în aplicaţie" va intra în interfaţa speciﬁcă Npului de user
(medic sau tehnician). Dacă uNlizatorul va da click pe "Treci peste această etapă", va ﬁ
direcţionat în interfaţa speciﬁcă Npului de user (medic sau tehnician).
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2. INTERFAŢA SPECIFICĂ TIPULUI DE UTILIZATOR "MEDIC"
Dacă userul este unul nou se va deschide un tutorial de folosire a aplicaţiei. UNlizatorul are
posibilitatea de închide acest tutorial apasând butonul "X" (închidere prezentare). Mai există
butoane de navigare prin prezentare "<" și ">". Dacă uNlizatorul apasă butonul "X" (închidere
prezentare) se va deschide interfaţa speciﬁcă Npului de uNlizator medic.
Interfaţa principală
Interfaţa principală este totodată și interfaţa "calendar de lucrări" și "calendar de evenimente".
UNlizatorul are opţiunea de a ascunde "calendar de evenimente" printr-un buton speciﬁc.
Elementele acestei interfeţe sunt:
buton deschidere/închidere meniu principal care cuprinde butoanele: "Pacienţii mei", "Calendar
lucrări", "Istoric lucrări", "Tehnicieni", "Evenimente", "Proﬁlul meu", "Deconectare", buton
evaluare aplicaţie, buton "Despre miioSMILE" și buton acces "Prezentare aplicaţie".
buton opţiune ascundere "Calendar evenimente": ascunde sau arată evenimentele industriei
medicale dentare;
buton/pictogramă acces rapid "Istoric lucrări", cu funcţie de acces interfaţă istoric lucrări;
buton/pictogramă acces rapid "Protocol Foto DSB/camera foto", cu funcţie de acces al interfeţei
"Protocol Foto DSB" pentru realizarea de fotograﬁi;
buton/pictogramă acces rapid "Adăugă lucrare", cu rol de acces al interfeţei de "Adăugare
lucrare";
buton/pictogramă acces rapid "Pacienţii mei", cu funcţie de acces al interfeţei "Pacienţii mei"
pentru accesarea informaţiilor legate de pacienţi;
Calendar Evenimente: dacă uNlizatorul va da click pe un eveniment apar opţiunile: "Vezi detalii"
cu fucţie de acces în cadrul aplicaţiei a informaţiilor despre eveniment și "Link" cu funcţie de
acces extern (în afara aplicaţiei) către detaliile acestui eveniment (pagini web, pagini social
media, etc.)
Calendar lucrări: dacă uNlizatorul va da click pe una dintre lucrările aﬁșate cronologic ascendent,
vor apărea opţiunile/butoane: "Vezi detalii lucrare" care va accesa interfaţa "Detalii lucrare", cu
rol de aﬁșare a informaţiilor speciﬁce unei lucrări stomatologice trimise deja către un tehnician
dentar și "Apelează tehnician" cu rol de apelare telefonică a tehnicianului dentar care va executa
această lucrare. Apelarea va folosi funcţia telefonică a device-ului pe care este instalată aplicaţia.
Interfaţa "Pacienţii mei"
Interfaţa "Pacienţii mei" cuprinde câmp de introducere date pentru căutare în baza de date cu
pacienţi după criteriul "nume", buton scroll/derulare alfabeNcă, buton "Adaugă pacient",
pictogramă/buton "Adaugă pacient", buton deschidere/închidere meniu principal, lisNng
alfabeNc al pacienţilor.
Dacă se dă click pe butonul "Adaugă pacient" și pictogramă/buton "Adaugă pacient" se va
accesa interfaţa de adăugare pacient nou ce conţine câmpurile de introducere date despre
pacienţi:
câmp "Nume" obligatoriu;
câmp "Telefon" opţional;
câmp "Orasul" opţional;
câmp "Data nașterii" opţional;
câmp "Genul" opţional;
câmp "Alte detalii" opţional;
câmp "E-mail" opţional;
Totodată în cadrul acestei interfeţe există un buton "raNng pacient" ce permite selecţia unui
nivel de evaluare a pacientului de la 1-5 reprezentat de 5 pictograme "steluţă".
2

Buton "<" cu funcţie de revenire în interfaţa generală "Pacienţii mei"
Buton "Salvează" care va salva informaţiile introduse de uNlizator în baza de date cu pacienţi.
Când se dă click pe "Salvează" se dechide o interfaţă ce aﬁșează informaţiile introduse despre
pacienţi și un buton "<" de revenire în interfaţa "Pacienţii mei".
Interfaţa "Istoric lucrări"
Elementele acestei interfeţe sunt:
buton deschidere/închidere meniu principal care cuprinde butoanele: "Pacienţii mei", "Calendar
lucrări", "Istoric lucrări", "Tehnicieni", "Evenimente", "Proﬁlul meu", "Deconectare", buton
evaluare aplicaţie, buton "Despre miioSMILE" și buton acces "Prezentare aplicaţie".
buton/pictogramă acces rapid "Interfaţa principală", cu funcţie de acces interfaţă principală;
buton/pictogramă acces rapid "Protocol Foto DSB/camera foto", cu funcţie de acces al interfeţei
"Protocol Foto DSB" pentru realizarea de fotograﬁi;
buton/pictogramă acces rapid "Adăugă lucrare", cu rol de acces al interfeţei de "Adăugare
lucrare";
buton/pictogramă acces rapid "Pacienţii mei", cu funcţie de acces al interfeţei "Pacienţii mei"
pentru accesarea informaţiilor legate de pacienţi;
Calendar lucrări ﬁnalizate de către tehnician: dacă uNlizatorul va da click pe una dintre lucrările
aﬁșate cronologic ascendent, vor apărea opţiunile/butoane: "Vezi detalii lucrare" care accesa
interfaţa "Detalii lucrare cu rol de aﬁșare a informaţiilor speciﬁce unei lucrări stomatologice
trimise deja către un tehnician dentar și "Apelează tehnician" cu rol de apelare telefonică a
tehnicianului dentar care a executat o lucrare. Apelarea va folosi funcţia telefonică a device-ului
pe care este instalată aplicaţia.
Interfaţa "Tehnicieni"
Elementele acestei interfeţe sunt:
buton deschidere/închidere meniu principal care cuprinde butoanele: "Pacienţii mei", "Calendar
lucrări", "Istoric lucrări", "Tehnicieni", "Evenimente", "Proﬁlul meu", "Deconectare", buton
evaluare aplicaţie, buton "Despre miioSMILE" și buton acces "Prezentare aplicaţie".
câmp de introducere date pentru căutare în baza de date cu tehnnicieni după criteriul "nume",
sau "oraș", buton scroll/derulare alfabeNcă, buton "+" cu valoare de "Invită un tehnician" a cărui
acţionare (click) va deschide un pop-up cu un campe de introducere date "Adaugă adresa de
email" și un buton "Trimite" care va trimite la adresa de email o invitaţie de colaborare.
Interfaţa "Evenimente"
Elementele acestei interfeţe sunt:
buton deschidere/închidere meniu principal care cuprinde butoanele: "Pacienţii mei", "Calendar
lucrări", "Istoric lucrări", "Tehnicieni", "Evenimente", "Proﬁlul meu", "Deconectare", buton
evaluare aplicaţie, buton "Despre miioSMILE" și buton acces "Prezentare aplicaţie".
Calendar Evenimente prezentate in ordine cronologică (poziţia superioară sus indică faptul că
evenimentul va avea loc în apropierea datei curente): dacă uNlizatorul va da click pe un
eveniment apar opţiunile: "Vezi detalii" cu fucţie de acces în cadrul aplicaţiei a informaţiilor
despre eveniment și "Link" cu funcţie de acces extern (în afara aplicaţiei) către detaliile acestui
eveniment (pagini web, pagini social media, etc.)
Interfaţa "Proﬁlul meu"
Prezintă câmpurile de date:
"E-mail/username": userul de logare. Acest câmp nu poate ﬁ modiﬁcat.
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"E-mail/contact": un e-mail adiţional de contact. Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat
necompletat.
"Oraș": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat necompletat.
"Telefon mobil": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat .
"Website": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat necompletat.
"Facebook": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat necompletat.
"Proﬁl": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat necompletat.
Text "Schimbă parola"
"Parola nouă"
"Conﬁrmă parola"
În cadrul acestei interfeţe se regăsește și un buton "Salvare" a cărui acţionare/click va determina
salvarea informaţiilor noi sau modiﬁcate în proﬁlul uNlizatorului.
Butonul "Deconectare"
Butonul "Deconectare" din cadrul meniului principal va determina de-logarea din aplicaţie. ca
urmare a acţiunii acestuia, uNlizatorul va ﬁ direcţionat către "Interfaţa de logare"
Interfaţa "Adaugă lucrare"
Această interfaţă permite uNlizatorului Np "medic" introducerea de informaţii speciﬁce despre
lucrarea dentară care va ﬁ trimisă uNlizatorului de Np "tehnician". Când uNlizatorul "tehnician"
preia lucrarea, uNlizatorul "medic" va primi o noNﬁcare de Npul: lucrare preluată, lucrare
ﬁnalizată sau lucrare amânată.
În cadrul acestei interfeţe avem câmpurile:
"Nume pacient": obligatoriu. La acţionarea acestui buton se va deschide interfaţa de adăugare
pacient: Dacă se dă click pe butonul "Adaugă pacient" și pictogramă/buton "Adaugă pacient" se
va accesa interfaţa de adăugare pacient nou ce conţine câmpurile de introducere date despre
pacienţi:
câmp "Nume" obligatoriu;
câmp "Telefon" opţional;
câmp "Orasul" opţional;
câmp "Data nașterii" opţional;
câmp "Genul" opţional;
câmp "Alte detalii" opţional;
câmp "E-mail" opţional;
Totodată în cadrul acestei interfeţe există un buton "raNng pacient" ce permite selecţia unui
nivel de evaluare a pacientului de la 1-5 reprezentat de 5 pictograme "steluţă".
Buton "<" cu funcţie de revenire în interfaţa generală "Pacienţii mei"
Buton "Salvează" care va salva informaţiile introduse de uNlizator în baza de date cu pacienţi.
Când se dă click pe "Salvează" se dechide o interfaţă ce aﬁșează informaţiile introduse despre
pacienţi și un buton "<" de revenire în interfaţa "Adaugă lucrare". Dacă pacientul există deja în
baza de date, aplicaţia va oferi sugesNi de nume pacienţi bazată pe text predicNv. Când se ajunge
la numele dorit se dă click pe acesta și datele pacientului sunt adăugate automat.
"Detalii lucrare": obligatoriu. La acţionarea acestui buton se va deschide o interfaţă pentru
conﬁgurarea schemei dentare a viitoarei lucrări proteNce. Din această interfaţă se pot selecta
individual elementele dentare cu speciﬁcaţii de: Np restaurare, culoare (Vita 3d și Vita Classic) și
material.
"Adaugă foto": opţional. La acţionarea acestui buton uNlizatorul are acces la interfeţei "Protocol
Foto DSB" pentru realizarea de fotograﬁi. Această interfaţă cuprinde un selector de sursă al
fotograﬁei: cameră dispoziNv mobil sau galerie dispoziNv mobil. La sursa "cameră foto"
uNlizatorul va da click pe una dintre cele 8+1 sugesNi de fotograﬁere a pacientului și se va acNva
camera dispoziNvului mobil. La selecţia sursei foto "galerie foto" se va deschide galeria foto a
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dispoziNvului, uNlizatorul putând să selecteze un număr de până la 9 fotograﬁi. În cadrul acestei
interfeţe mai există un buton "Șterge toate imaginile" care va reseta toate selecţiile efectuate
până în acel moment. Odată ce au fost selectate fotograﬁile dorite butonul "Salvează" va salva
modifcările și se va reveni în interfaţa "Adaugă lucrare".
"Alte detalii lucrare": câmp opţional de introducere de date.
Buton "Salvează", care va salva modiﬁcările efectuate și va închide interfaţa "Adaugă lucrare" și
se va reveni în interfaţa "Calendar lucrări".
Buton "Trimite" care va deschide o interfaţă Np "pop-up" care conţine următoarele câmpuri de
introducere date:
câmp "Dată probă schelet": opţional;
câmp "Dată probă biscuit": opţional;
câmp "Dată termen ﬁnalizare": obligatoriu;
câmp "Selectează tehnician": obligatoriu. Interacţiuna cu acest câmp va deschide un meniu de
selecţie al uNlizatorilor Np tehnician cu care uNlizatorul Np "medic" este deja conectat. Odată
selecţia datei de ﬁnalizare și a tehnicianului efectuată, butonul "Trimite lucrarea" va transmite
lucrarea către tehnicanul ales.
3. INTERFAŢA SPECIFICĂ TIPULUI DE UTILIZATOR "TEHNICIAN"
Dacă userul este unul nou se va deschide un tutorial de folosire a aplicaţiei. UNlizatorul are
posibilitatea de închide acest tutorial apasând butonul "X" (închidere prezentare). Mai există
butoane de navigare prin prezentare "<" și ">". Dacă uNlizatorul apasă butonul "X" (închidere
prezentare) se va deschide interfaţa speciﬁcă Npului de uNlizator tehnician.
Speciﬁc acestei interfeţe este faptul că în momentul în care o lucrare a fost transmisă de către un
uNlizator Np "medic" către un uNlizator "tehnician", acesta din urmă va putea trimite o
conﬁrmare de preluare, amânare sau ﬁnalizare către uNlizatorul "medic".
Interfaţa principală
Interfaţa principală este totodată și interfaţa "calendar de lucrări" și "calendar de evenimente".
UNlizatorul are opţiunea de a ascunde "calendar de evenimente" printr-un buton speciﬁc.
Elementele acestei interfeţe sunt:
buton deschidere/închidere meniu principal care cuprinde butoanele: "Pacienţii mei", "Calendar
lucrări", "Istoric lucrări", "Medici", "Evenimente", "Proﬁlul meu", "Deconectare", buton evaluare
aplicaţie, buton "Despre miioSMILE" și buton acces "Prezentare aplicaţie".
buton opţiune ascundere "Calendar evenimente": ascunde sau arată evenimentele industriei
medicale dentare;
Calendar Evenimente: dacă uNlizatorul va da click pe un eveniment apar opţiunile: "Vezi detalii"
cu fucţie de acces în cadrul aplicaţiei a informaţiilor despre eveniment și "Link" cu funcţie de
acces extern (în afara aplicaţiei) către detaliile acestui eveniment (pagini web, pagini social
media, etc.)
Calendar lucrări: dacă uNlizatorul va da click pe una dintre lucrările aﬁșate cronologic ascendent,
vor apărea opţiunile/butoane: "Vezi detalii lucrare" care accesa interfaţa "Detalii lucrare" cu rol
de aﬁșare a informaţiilor speciﬁce unei lucrări stomatologice trimise deja către un medic și
pictograma/butonul "Print ﬁșă de laborator" la a cărei acţionare se va deschide meniul de
selecţie al imprimantei conectate la reţeaua wireless împreună cu opţiunile de printare.
Interfaţa "Pacienţii mei"
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Interfaţa "Pacienţii mei" cuprinde câmp de introducere date pentru căutare în baza de date cu
pacienţi după criteriul "nume", buton scroll/derulare alfabeNcă, buton deschidere/închidere
meniu principal, lisNng alfabeNc al pacienţilor.
Interfaţa "Istoric lucrări"
Elementele acestei interfeţe sunt:
buton deschidere/închidere meniu principal care cuprinde butoanele: "Pacienţii mei", "Calendar
lucrări", "Istoric lucrări", "Medici", "Evenimente", "Proﬁlul meu", "Deconectare", buton evaluare
aplicaţie, buton "Despre miioSMILE" și buton acces "Prezentare aplicaţie".
Calendar lucrări primite de către tehnician: dacă uNlizatorul va da click pe una dintre lucrările
aﬁșate cronologic ascendent, vor apărea opţiunile/butoane: "Vezi detalii lucrare" care accesa
interfaţa "Detalii lucrare" cu rol de aﬁșare a informaţiilor speciﬁce unei lucrări stomatologice
primite către un tehnician dentar. În cadrul acestei interfeţe se regăsește pictograma/butonul
"Print ﬁșă de laborator" la a cărei acţionare se va deschide meniul de selecţie al imprimantei
conectate la reţeaua wireless împreună cu opţiunile de printare.
Interfaţa "Medici"
Elementele acestei interfeţe sunt:
buton deschidere/închidere meniu principal care cuprinde butoanele: "Pacienţii mei", "Calendar
lucrări", "Istoric lucrări", "Medici", "Evenimente", "Proﬁlul meu", "Deconectare", buton evaluare
aplicaţie, buton "Despre miioSMILE" și buton acces "Prezentare aplicaţie".
câmp de introducere date pentru căutare în baza de date cu medici după criteriul "nume", sau
"oraș", buton scroll/derulare alfabeNcă, buton "+" cu valoare de "Invită un medic" a cărui
acţionare (click) va deschide un pop-up cu un campe de introducere date "Adaugă adresa de
email" și un buton "Trimite" care va trimite la adresa de email o invitaţie de colaborare.
Interfaţa "Evenimente"
Elementele acestei interfeţe sunt:
buton deschidere/închidere meniu principal care cuprinde butoanele: "Pacienţii mei", "Calendar
lucrări", "Istoric lucrări", "Medici", "Evenimente", "Proﬁlul meu", "Deconectare", buton evaluare
aplicaţie, buton "Despre miioSMILE" și buton acces "Prezentare aplicaţie".
Calendar Evenimente prezentate in ordine cronologică (poziţia superioară sus indică faptul că
evenimentul va avea loc în apropierea datei curente): dacă uNlizatorul va da click pe un
eveniment apar opţiunile: "Vezi detalii" cu fucţie de acces în cadrul aplicaţiei a informaţiilor
despre eveniment și "Link" cu funcţie de acces extern (în afara aplicaţiei) către detaliile acestui
eveniment (pagini web, pagini social media, etc.)
Interfaţa "Proﬁlul meu"
Prezintă câmpurile de date:
"E-mail/username": userul de logare. Acest câmp nu poate ﬁ modiﬁcat.
"E-mail/contact": un e-mail adiţional de contact. Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat
necompletat.
"Oraș": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat necompletat.
"Telefon mobil": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat .
"Website": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat necompletat.
"Facebook": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat necompletat.
"Proﬁl": Acest câmp poate ﬁ modiﬁcat sau lăsat necompletat.
Text "Schimbă parola"
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"Parola nouă"
"Conﬁrmă parola"
În cadrul acestei interfeţe se regăsește și un buton "Salvare" a cărui acţionare/click va determina
salvarea informaţiilor noi sau modiﬁcate în proﬁlul uNlizatorului.
Butonul "Deconectare"
Butonul "Deconectare" din cadrul meniului principal va determina de-logarea din aplicaţie. ca
urmare a acţiunii acestuia, uNlizatorul va ﬁ direcţionat către "Interfaţa de logare"
CUM SA NE CONTACTATI
Daca aveN orice intrebari, comentarii, solicitari, sau preocupari in legatura cu acesN Termeni si
condiNi sau cu modul in care sunt tratate informaNile din aceasta AplicaNe, sau daca doriN sa
renuntaN la primirea de comunicari viitoare, va rugam sa ne contactaN, as]el:
Prin posta: Str. Calea BucuresN M7-M8, etaj 2, Craiova, Dolj
Prin e-mail: contact@miiosmile.com
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