
Bijgewerkt 20-12-2018 
1 

RadarOpus MINI 

Synthesis 

Nederlands & Engels 

Overzicht RadarOpus Synthesis MINI pakket  
• Onbeperkt geldig, geen maandelijkse 

betaling zoals andere software. 

• Installatie voor Mac of  Windows. 

• Eén Rubrieksklembord. 

• Eén repertorisatiemethode: som van 

rubrieken/som van gradaties. 

• Symptoom intensiteit (1 – 4). Samenvoegen 

van rubrieken. 

• Onbeperkt rubrieken opnemen. 

• Het repertorium omschakelen: Engels eerst, 

of Nederlands eerst. 

• Bladeren op zowel Engels en Nederlands. 

• Trefwoord zoeken op zowel Engels en Nederlands. 

• Remedie zoeken (alle rubrieken, of op minimale graad, maximale rubrieksgrootte). 

• Eenvoudig patiëntenbestand, of los opslaan, of exporteren (verzenden naar andere user). 

• Originele Kent en volledige Synthesis repertorium (geen repertoriumfilters). 

• Een starter MM-Literatuurpakket  

• Voldoet aan de strenge eisen van de 

Privacywetgeving en de AVG (wachtwoord & 

database-encryptie) 

• Ga stap terug, vooruit, zoekgeschiedenis, 

screenshot afdrukken 

 
Optioneel uitbreidbaar 
Er zijn veel opties beschikbaar om het pakket mee aan te vullen. U kunt ook altijd upgraden naar een anders 
pakket. Zie apart overzicht met vergelijking van de pakketten. 
 

Tweetalige Synthesis Engels & Nederlands 
De mogelijkheden, toon het repertorium Synthesis als volgt: 
 

• Alleen Engels 

• Alleen Nederlands 

• Engels eerst + Nederlands als tweede 

• Nederlands eerst + Engels als tweede 
 
Bladeren (opzoeken) in het Engels of in het Nederlands. 
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Zoeken op trefwoorden in het Engels of 
op het Nederlands. Vind hierdoor alles 
waar het ook verstopt staat. 
 
In het Nederlands veel extra 
Nederlandse synoniemwoorden 
toegevoegd om het vinden van de juiste 
rubriek te vergemakkelijken.  
 

MM & Literatuur starterpakket 
De volgende titels zijn aanwezig in het MM startpakket.  
 

• ALLEN Henry - Keynotes and 

Characteristics with Comparisons 

• ARNDT H.R. - First Lessons in the 

Symptomatology of Leading 

Homeopathic Remedies 

• BOGER Cyrus - The Study of Materia 

Medica and Taking the case 

• BOERICKE William - Pocket Manual of 

Homeopathic Materia Medica 

• BIDWELL Glen - How to Use the 

Repertory with a Practical Analysis of 

forty Homoeopathic Remedies 

• CLARKE John - Homeopathy explained 

• CLARKE John - The prescriber [6th Ed.]  

• FARRINGTON Ernest - Comparisons in 

Materia Medica with Therapeutic Hints 

• FARRINGTON Ernest - Therapeutics 

Pointers and Lesser writings with some 

clinical cases 

• FARRINGTON Harvey - Homeopathy 

and homeopathic Prescribing 

• HAHNEMANN Samuel - Organon of 

Medicine 

• KENT James - Kent Lectures on Homeopathic Philosophy 

• KENT James - Use of the Repertory - How to Study the Repertory 

• KENT James - What the doctor needs to Know in Order to Make a Successful prescription 

• KNERR Calvin - Drug Relationship 

• SAMUEL - Keynotes Samuel 

• TYLER Margaret - Repertorizing 

• TYLER Margaret - Pointers to the common remedies 

• TYLER Margaret - Different Ways of Finding the Remedy 

• WHEELER Charles - Introduction to the Principles and Practice of Medicine 

• WRIGHT-HUBBARD Elizabeth - A Brief Study course in Homeopathy 
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Uitprobeer-Demo versie 
Er is een 30 dagen uitprobeerversie beschikbaar, deze bevat wel een meer uitgebreid pakket, dus u 
moet de bovenstaande lijst met functies aanhouden om te weten wat exact in de RadarOpus MINI 
Synthesis (Engels & Nederlands) aanwezig is. Een gratis korte uitleg via Skype is altijd mogelijk, om 
snel aan de gang te kunnen. 
 
Vraag de download link en de 30 dagen gratis activeringscode aan, stappen: 
- Kijk of uw computer voldoet (minimale systeemeisen) 
- Download en installeer 
- Stel het programma goed in (geadviseerde instellingen voor Nederland/Vlaanderen) 
- Bekijk de Nederlands besproken introductievideo’s 
- Vraag een gratis korte persoonlijke uitleg aan (via skype) 
 
Systeemeisen 
Voor Mac OS: Mount-Lion 10.8, Mavericks, Yosemite, Sierra, High Sierra.  
Voor Windows: XP, Vista, 7, 8.1, 10. 
Ram geheugen minimaal 2 GB Ram. Benodigde schrijfruimte 25 GB. Schermresolutie: 1024x768 of hoger 
Installatie via download, kan eventueel per post op memory stick. 

 

Meer info via: 
Rene Otter, email:     
 
tel 00-31 (0)40-2521311   
www.lutravision.nl 
 
Anna van Engelandstraat 17,  
5616AZ Eindhoven, NL. 

http://www.lutravision.nl/

