komplexní ambulantní software
Program pro zdravotnická on-line
či sociální zařízení všech PŘEHLEDNÝ
ambulantních specializací INTUITIVNÍ

S námi budou
ambulance v oblacích

FONS Galen

ve spolupráci s cloudem Microsoft Azure přináší
centralizované řešení
vysoké zabezpečení
možnost práce z více pracovišť
rychlé vyúčtování pojišťovnám
automatické zálohování

ZJEDNODUŠTE SI ADMINISTRATIVNÍ
PRÁCI V ORDINACI

FONS Galen je komplexní ambulantní software pro ambulance
praktických lékařů i specialistů. Využívá moderní technologie
a zároveň se snadno a intuitivně
ovládá. Ke svým datům se jako
oprávněný uživatel dostanete ze
svých ordinací i z domova.

Proč právě fons galen?

Více pracovišť

Žádné IT

Laboratoře

Vyúčtování

Zabezpečení

Účtování a ekonomické
pohledy na všechna pracoviště
můžete sledovat i z domova
nebo na dovolené.

Žádné čekání na aktualizace
aplikace a číselníků. Probíhají
tak rychle, že o tom uživatel
ani neví.

Načítání laboratorních výsledků
probíhá zcela automaticky bez
nutnosti instalace přenosového
klienta. Systém dokáže odesílat
elektronické žádanky
do laboratoří.

Systém odesílá vyúčtování
na portály všech zdravotních
pojišťoven. Automatické
kontrolní mechanismy
ověřují platnosti pojištění
a příslušnosti k pojišťovně.

Zabezpečení a uložení
zdravotnických informací
splňuje podmínky stanovené
legislativou ČR a EU.

Zástup

Očkování

Vše v Cloudu

Tablet

Zastupující lékař má náhled
anamnézy, medikace,
alergií atd. Nové záznamy
se rovnou přenáší
do IS zastupujícího lékaře.

Komplexní modul očkování,
který propojuje průvodce
očkováním s vykazováním
na pojišťovny a skladovým
hospodářstvím.

Pracovně lékařská
služba

Nechcete mít servery ve své
firmě? Přesuňte svá data do
cloudu, kde Vám budou vždy
přístupná.

Systém podporuje dotykové
ovládání pro použití
na tabletech.

Jednoduchý nástroj pro lékaře
poskytující pracovně lékařské
služby. Komplexní možnosti
nastavení smluv s firmami.

názory lékařů

„

„Program disponuje multifunkční možností přístupu z různých PC, čímž je zajištěn bezproblémový
přístup ze všech pracovišť, kde naši doktoři pracují. FONS Galen jsem si vybral díky možnosti pracovat
s cloudovým úložištěm, což se mi jevilo jako bezpečná a moderní možnost, která má budoucnost. Díky
tomuto řešení nemám strach o data v případě poruch či zničení koncových stupňů.“
MUDr. Martin Vašák a MUDr. Božena Vašáková,
Oční ordinace, Orl ordinace, Výdejna sluchadel Opava Medica s.r.o.

„

„Program FONS Galen je pro naši ambulanci obrovským přínosem. Od té doby co jej využívám, se
pozitivně změnil postup mé práce, jelikož mám více času na své pacienty. FONS Galen jsem si vybral
na základě zkušeností s programem Praktit a největší přínos vnímám v jednoduchosti a přehlednosti
programu.“
MUDr. Petr Kos, praktický lékař Ambulance Osová Bítýška a Ambulance Velké Pavlovice

umíme toho ještě více
Program zdarma podporuje e-neschopenky,
e-recepty, elektronické laboratorní žádanky
a odesílání dávek na všechny pojišťovny.

Vyzkoušejte si náš software

Demoverze k dostání na stránkách: www.fonsgalen.cz
Obchodní zastoupení
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