
SMART 
HEALTHY 

LIFE ®
Akıllı Sağlıklı Yaşam

Mob�l Uygulaması



Smart Heathy Life ® , SH Life ismi altında ,
App Store ve Google Play de yer alan bir mobil uygulamadır.

İçerik ve teknoloji açısından, 
uzaktan uzman denetimli sağlıklı yaşam hizmeti veren 

dünyanın ilk mobil uygulamasıdır.



Eğitmen Ders Takvimi
Fizyoterapist Seans Takvimi
Ölçüm Bilgileri
Randevularınız
Diyet Listesi 
Chat Ekranı 

Mobil Uygulama 
İçeriğinde

Neler Var ?Ana Menü

Sol Menü
Profil
Üyelik Bilgisi
Kan Tahlili
Bilgi Banası
Bildirimler
BT ayarları

 Mob�l Uygulama 2 Menüden Oluşur



Eğ�tmen Ders
Takv�m�

Ana Menü Egzersiz Planı

Egzersiz 

Egzersiz Analizi

Eğitmen ,üyesi ile görüşerek;
Sağlık durumu,spor geçmişi hakkında bilgi alır
Kişiye özel hazırladığı egzersizleri mobil 

Kişi göğüs nabız bandı kullanarak egzersizini yapar
Egzersiz esnasında ekranda hangi aralıkta egzersiz 

Egzersiz sonunda hem mobil uygulamasına hemde

Eğitmen ,bu rapora göre ,üyenin hedefine uygun

Bu çalşmayı ister spor salonunda ister evinde,ister 

      uygulamasına yükler

      yaptğını renkler ile görebilir.
    ( Yağ yakım,dayanıklılık,çabukluk vb.)

      Eğitmeninin ekranına egzersiz performans raporu gider.

      egzersizin şiddetini  düşürür veya arttırır.

      seyahhatte ,dünyanın neresinde yaparsa yapsın 
      eğitmenine, hedefine uygun doğru egzersiz yapıp 
      yapmadığı hakkında raporu gelir.



Fizyoterapist seans ekranı da Eğitmenle aynıdır.
SH Life mobil uygulamasını benzerlerinden ayıran 

      Özelliklerden birisi;
      +SH Life ta standart sabit,egzersiz videoları yoktur
      +Bir tam hareket vardır
      +Eğitmen veya fizyoterapist,üyenin sağlık durumuna
        göre ,hangi hareketi,kaç tekrar,kaç set ve dinlenme
        süresini opsiyonel olarak ayarlar.
      +Fizyoterapist de kendi egzersizlerini bu yöntem ile
        kişinin mobil uygulamasına yükler. 

F�zyoterap�st Seans
Takv�m�

Ana Menü Egzersiz Planı

Egzersiz 

Egzersiz Analizi

Egzersiz Planlama Ekranı



Ölçüm Bilgileri sayfasında,
Bireyin vücut ölçüleri ve vücut analizi cihazı ile 

Bireyin sağlık ve egzersiz bilgilerinin yer aldığı
      alınmış (yağ,kas,sıvı oranı vb.) rapor yer alır.

      Anamnez formu da yine bu sayfada yer alır.

Ölçüm B�lg�ler�
Ana Menü Vücut Ölçüleri Vücut Analizi



Randevular sayfasında ;
Kişinin ,spor eğitmeni,fizyoterapis,diyetisyen ile görüşeceği gün,saat 

Mobil uygulama ,randevu günü sabahı ,kullanıcıya bildirim ile 
      ve randevu yeri ,  yer alır.

      hatırlatmada bulunur.

 Randevularınız
Ana Menü Randevular



Diyet Listesi sayfasnda,
Diyetisyen tarafından,kişiye özel hazırlanmış olan  diyet listesi

      yer alır.

 D�yet L�stes�
Ana Menü Diyet Listesi



Chat yap kısmı ;
Bireyin aklına takılan bir konuda ,ilgili uzmana soru yöneltebileceği 

Kiminle chat yapacağı seçilir (Fizyoterapist,eğitmen,diyetisyen )
Uzmana bu alandan bir şey yazıldığında,uzmanın cep telefonuna 

Uzman da kendi paneline girip mesajı yanıtlar.

      alandır.

       uyarı mesajı gelir.

       

 Chat Yap
Ana Menü Chat Ekranı 



 Prof�l 
Üyel�k B�lg�s�

Sol Menü
Profil Üyelik Bilgisi

Profil bilgisi sayfası;
Kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfadır

Üyelik Bilgisi sayfası ;
Alınan hizmet ve ücretlendirme bilgilerinin yer aldığı sayfadır



Kan Tahlili sayfasında ;
Birey yaptırdığı kan tahlilini sisteme yükleyebilir,
Tahlil ,birey adına uzmanın paneline düşer.

 Kan Tahl�l�
Sol Menü

Kan Tahlili 



Üç başlıkta sayfalardan oluşur ;
Egzersiz bilgi bankası :
Bu kısımda egzersizler hakkında branş bazlı

Sağlık bilgi bankası :
Bu kısımda genel sağlık  hakkında bilgiler

Beslenme bilgi bankası :
Bu kısımda diyet,detoks,smoothie tarifleri

       bilgiler ve egzersizler yer alır

      yer alır.

      ve beslenme hakkında genel bilgiler yer alır.

 B�lg� Bankası
Sol Menü Egzersiz Bilgi Bankası

Sağlık Bilgi Bankası
Beslenme Bilgi Bankası



 B�ld�r�mler
Sol Menü

Bildirimler

Bildirimler sayfasında ;
Merkezden veya ilgili uzman tarafından gönderilen bildirimler yer alır.
Bildirimler ,toplu veya kişiye özel gönderilebilir . 



 BT Ayar
Sol Menü

BT Ayar

BT (Bluetooth ) ayar sayfası ;
Firmamıza ait Personal Trainer aleti Coach  ve Reformer pilates aleti

Kişi bu aletler ile egzersiz yapacaksa bu sayfa kullanılır. 
      Anatolia ile mobil uygulamanın entegre olduğu alandır.



Örnek ;
Diyetisyen Mobil

UygulamasıHizmet veren veya hizmet alana göre mobil uygulama

Sadece Diyetisyen,veya Fizyoterapist veya Eğitmen ekranları açılabilir.
Kullancı diğer kısımları görmez
Ana giriş sonrası ,kullanıcı işletmenin logosu ve ismi ile mobil uygulama

      ekranı modifiye edilebir.

      görünümü sağlanabilir.

Mod�f�kasyon


