
D TEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

 Adres: D-Tek Teknoloji Geliştirme, Üretim, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sn. ve
Tc. Ltd. Şti. Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuluçka ve İdare Binası Kınıklı
20070 Denizli 
 (532) 424 3127 
 www.d-tek.com.tr 

Firma Hakkında
 
About Company

D-Tek Teknoloji Geliştirme, Üretim, Eğitim ve Danışmanlık
2013’te kurulmuştur. Alanında uzmanlarla veri
değerlendirme ve hesaplamalar, süreç yönetimi, risk
yönetimi, iş sürekliliği eğitim ve danışmanlık hizmetlerini
sürdürmektedir.

D-Tek Technology Development, Production, Training and
Consulting Limited Company was established in 2013. It
provides data evaluation and calculations, process
management, risk management, business continuity
training and consultancy services with experts in the
field.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

“Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları (in vitro
diyagnostik tıbbi cihaz) veritabanı ve elektronik
eşleştirme yazılımının geliştirilmesi” 
Amacımız Türkiye'deki vücut dışında kullanılan tıbbi tanı
cihazlarının (in vitro diyagnostik tıbbi cihazların, IVD-TC)
izlenebilmesidir. Bu amaçla hedefimiz tüm
laboratuvarlarda kullanılan IVD-TC'lerin tek tabloda
toplanması ve hastanelere ve tıbbi laboratuvarlara göre
istatistiksel bilginin elde edilebilmesidir. Bu amaçla, tüm
tıbbi laboratuvar testlerinin listesinin oluşturmak, veri
tablosu ve elektronik eşleştirme yazılımını geliştirmek ve
uygulamaya sokmaktır. Temel ürünler: 1) The list of all
medical laboratory tests (IVDTIPVER) (İngilizce ve
Türkçe); 2) Elektronik eşleştirme asistanı (IVDTIPEŞ)
(İngilizce ve Türkçe); 3) IVD-TC Eğitim Modülü
(IVDTIPEM)'dür.

“Development of in vitro diagnostic medical device
database and electronic mapping software” 
Our goal is to establish a tracking system for in vitro
diagnostic medical devices (IVD-MDa) in Turkey. The
main objective is to collect all IVD-MDs in the same table,
and to obtain the statistical information about all IVD-
MDs which are used in all medical laboratories in Turkey.
[Main outputs are 1) the database for IVD-MDs which are
used in all laboratories in relation with the laboratory
examinations/tests/analysis, 2) the electronic mapping
tool for mapping of the local IVD-MS with the IVD-MD
database, and 3) the training module for IVD-MD
database and Mapping Tool]
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Firma Ürünleri
 
Company Products

“Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları (in vitro
diyagnostik tıbbi cihaz) veritabanı ve elektronik
eşleştirme yazılımının geliştirilmesi” 
1) The list of all medical laboratory tests (IVDTIPVER)
(İngilizce ve Türkçe) 2) Elektronik eşleştirme asistanı
(IVDTIPEŞ) (İngilizce ve Türkçe) 3) IVD-TC Eğitim Modülü
(IVDTIPEM)

“Development of in vitro diagnostic medical device
database and electronic mapping software” 
1) Tthe database for IVD-MDs which are used in all
laboratories in relation with the laboratory
examinations/tests/analysis 2) The electronic mapping
tool for mapping of the local IVD-MS with the IVD-MD
database 3) The training module for IVD-MD database
and mapping tool
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