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 O novo no RadarOpus 
 

Versão 2.2 
 

Adaptado às últimas versões de Mac e Windows 
Radar Opus versão 2.2 foi optimizado, outra vez, às últimas versões dos sistemas operativos 
de Windows e MAC (Catalina).  
** Devem se atualizar ao RadarOpus 2.1.13, para poder descarregar Opus 2.2! Se este não 
se descarrega automaticamente,  ir a https://www.radaropus.com/support/download , 
clicar em Download, DownloadRadarOpus e depois em RadarOpus UPDATES. 

** Em setembro 2019 se lanza RadarOpus 2.2. É muito importante adquiri-lo, já que 

atualiza os sistemas MAC e Windows a 64 bit, além de muitas outras coisas novas. 

Compatível com MAC Catalina. Alta velocidad, Servicio Técnico sin cargo durante 6 

meses para opus 2.2, para toda versión anterior habrá un costo. 

VEA LAS CONDICIONES EN Condiciones ServicioTecnico y Formacion Radar 

NÃO INSTALE MAC CATALINA antes de adquirir  
RadarOpus 2.2!!!!!!!!! Lige-nos. 

 

Novas funções, tal como ocultar remédios na análise… 
** Poderá ocultar um ou vários remédios ou uma família de remédios na análise repertorial. 
Por exemplo, remédios que não convêm ao caso, remédios que já foram prescritos e não 
tiveram resultados, uma família inteira de remédios… Elimine da sua repertorização tudo o 
que lhe possa distrair! 
** Velocidade de abertura e de busca muito mais rápida. 
** Novo módulo Buscador de Famílias de An Vervarcke. 
** Novo módulo de Degroote: Imagens Energéticas dos remédios 
 
 

https://www.radaropus.com/support/download
http://www.radarhomeopatia.es/soporte-tecnico/
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Segurança ampliada conforme à ley de privacidade e segurança 
GDPR e HIPAA 
A segurança da sua base de datos de pacientes foi aumentada, para que cumpra com as 
normas de GDPR e HIPAA completamente. Base de datos totalmente protegida. 
 
 

Atualizacões de Conteúdos - Content updater 
No RadarOpus 2.2 encontrará o novo atualizador de conteúdo, mais completo e 
aperfeiçoado que no RadarOpus 2.1. Com regularidade, informação homeopática nova e 
interessante estará disponível: 

 

 • Freenotes – notas gratuitas 

 • Documentos de referência: artigos gratuitos y de pago. 

 • Adições de repertório 

 ** Novos Libros 
 

Ver este video short summary video . 
Ver um video mais amplo a longer version, com mais explicações sobre como usar o 
atualizador. 
 

O atualizador de conteúdo se abrirá automaticamente, mas, se deseja abri-lo manualmente, 
vaia ao menú Ajuda e selecione Buscar conteúdo novo (documentos, freenotes, adições)) 
 

 
 

Notas livres: alguns provings gratuitos 
Depois de instalar o Radar Opus 2.2, o atualizador de conteúdo se abrirá automaticamente 
(pode aparecer somente depois de ter iniciado o RadarOpus várias vezes). 
Na lista dos artigos disponíveis, pode eleger os documentos gratuitos que deseje. Para os de 
COMPRA, ponha-se em contato com nós ou com o seu representante local. 
Selecione estes elementos e clique no botão Descarregar. 
Reinicie Radar Opus para ver estes novos documentos na lista de Referências. 
 

Aprender mais 
Você pode encontrar mais informações de como utilizar o RadarOpus, mediante estas 
opções 
 

https://youtu.be/p_f-svVE46Y
https://youtu.be/-vURaE4-uao
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 www.radaropus.com  Ver: Academy 

 http://www.radarhomeopatia.es/videotutoriales/  

 A ajuda interativa no RadarOpus 

 No manual RadarOpus: é o pequeno ponto de interrogação que está à direita de 
cada janela. 

 Vendo os numerosos videos de RadarOpus 

 Através duma formação complementaria personalizada. Contate com o seu 
representante local ou ligue-nos, lhe informaremos dos preços. 

 

Um RadarOpus adequado é 
um amigo para você 

 
Os seguintes motores básicos de RadarOpus estão disponíveis, de forma que sempre há um 
pacote adequado para todos/as: 

 Mini 

 Silver 

 Gold 

 Diamond 
 
Pergunte ao seu representante local local representative para obter mais detalhes. 
Funções Espanhol: http://radarhomeopatia.es/pdf/radar-funciones-es.pdf 
Funções Português: http://radarhomeopatia.es/pdf/radar-funciones-pt.pdf 
 

radaropus: a ferramenta indispensável para a seu  
exercício homeopático 

radaropus lhe ajudará a gestionar, assimilar e aplicar a informação 
homeopática atual, para alcançar a sua meta principal: ajudar aos seus 

pacientes a curar-se. 
 

Mais informação: +34 619.212.686 
** As funções disponíveis no RadarOpus dependem da configuração escolhida. 
Consulte o arquivo de funções e os pacotes propostos. (Español) (Portugués) 

Andorra, Espanha, Portugal | Patrick.carton@radarhomeopatia.es  
América Central e do Sul | Patrick.carton@radarhomeopatia.es  

www.radarhomeopatia.es 
http://www.radarhomeopatia.es/software-homeopatico/paquetes/ 

Servicio Técnico condiciones:  http://www.radarhomeopatia.es/soporte-tecnico/  
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