


MEDICAL AI?





But..., 
Medical AI is our history



Now..,
We have new brand name





AI Meds adalah sebuah aplikasi kesehatan multi-platform

yang mencoba menghadirkan kemudahan dalam hal

pelayanan kesehatan. Sejalan dengan kemudahan

pelayanan, AI Meds memberikan fitur lengkap tanpa

harus berpindah platform bila berkaitan dengan

pelayanan kesehatan. AI Meds membantu pengguna

untuk menjaga kesehatan, pencegahan penyakit,

pertolongan pertama pada kecelakaan, konsultasi

kesehatan, penanganan kesehatan, serta booking dan

membeli produk kesehatan.

Company Synopsis



Key Features

Chat with 

Doctor,

Psychologist,

nutritionists

Healthy Activites
tracking



Scan with AI
AI Meds banyak menerapkan teknologi kecerdasan buatan

termasuk dalam hal membantu dokter untuk mengambil

keputusan terkait hasil scan citra x-ray maupun citra yang 

lain. AI akan memberikan probabilitas kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi.

Hospital Integration
AI Meds tidak hanya memberikan digitalisasi kesehatan pada

pengguna umum (masyarakat) tapi instansi kesehatan akan

mendapatkan dampak yang baik. Hal ini berkaitan dengan

real time data rumah sakit dan saling terintegrasinya rumah

sakit, membuat pasien lebih cepat tertolong dan rumah sakit

dapat memaksimalkan penggunannya.



Simple
AI Meds mencoba membuat aplikasi sederhana atau simple, sehingga

mudah digunakan semua kalangan untuk melakukan aktivitas yang

berhubungan dengan kesehatan. Pilihan pembelian yang variatif

memudahkan pengguna untuk memilih. Kedepannya AI Meds akan

bekerjasama dengan platform dompet digital untuk mempermudah

pilihan pembayaran

Differentiating Factors



Powerfull
AI Meds memberikan fitur yang sangat powerfull atau

komplit dibandingkan dengan competitior yang ada. AI 

Meds berusaha menghadirkan fitur kesehatan tidak

hanya konsultasi dan pembelian obat, lebih dari itu

kami memberikan banyak fitur berkaitan dengan

kesehatan tanpa harus berganti paltform.



AI Inside the Apps
AI Meds sesuai dengan namanya, berusha menghadirkan

akselerasi digitalisasi kesehatan, dengan mempermudah

pengguna menjaga kesehatan, seperti fitur chat yang 

dibangun dengan bantuan chatbot AI sehingga membantu

dokter menjawab keluahan dari pasien.



Integration Made Easy
AI Meds tidak berhenti pada pelayanan face to face 

pasien dengan dokter, kami menghadirkan integrasi

instansi kesehatan untuk mendukung percepatan

perbaikan iklim kesehatan yang ada di Indonesia. 



So, What’s Next?




