Jedná se o ambulantní program s využitím nejmodernějších
a nejbezpečnějších technologií v ukládání a zabezpečení dat.
Program byl vytvořen jako přehledný a intuitivní nástroj pro
zdravotní personál a management zdravotnických zařízení
všech ambulantních specializací. Cloudové řešení aplikace
pracuje s daty v zabezpečeném prostředí Microsoft Azure.
Není tedy nutné vlastnit výkonné počítače, či pořizovat
vlastní serverovou infrastrukturu. Zálohování dat, aktualiza-

ce číselníků a všechny legislativní změny dokumentů
a výkaznictví systém provádí automaticky při přihlášení
uživatele a zajišťuje tak nemalé finanční, ale i časové úspory.
Program podporuje eNeschopenky, eRecepty, elektronické
laboratorní žádanky, plnou integraci eZprávy a odesílání
dávek na všechny portály pojišťoven.

VÝHODY PRO AMBULANCE
automatické aktualizace v řádu sekund,
bezobslužné nahrávání nových číselníků
bez čekání

náhled na příbalové letáky léků (SPC)

přehledný modul pro správu vyúčtované
péče pojišťovnám včetně možnosti oprav
dokladů

modul pro plánování prohlídek a očkování

automatické načítání laboratorních
výsledků přímo do programu

objednávací systém včetně možnosti
objednávání pacientů přes web a sdílení
vybraných dat s pacienty

elektronické žádanky s vybranými
laboratořemi

úhradová vyhláška – čtvrtletní reporty pro
ambulance lékařů specialistů

přehledný systém hotovostních plateb
a závazků

elektronická zdravotnická dokumentace –
zbavte se papírů ve své ambulanci

modul pro evidenci předepsané medikace

modul lékových interakcí – zlepšete
zdravotní péči svých pacientů a zvyšte
ochranu jejich zdraví

podpora elektronického receptu (eRecept)

PRO
AMBULANCE
DALŠÍ VÝHODY
PRO POLIKLINIKY A ŘETĚZCE
manažerský modul
komplexní systém pro evidenci prohlídek pracovního
lékařství a nadstandardní péče
propracovaný systém evidence preventivních prohlídek
expertní systém očkování zahrnující očkovací kalendář
a automatické vykazování na pojišťovny
automatické kontroly (stav pojištění, registrace
pacienta, příslušnost k pojišťovně)

modul recepce pro evidenci objednávek na
jednotlivá pracoviště či lékařské přístroje
podpora uživatelů pomocí vzdálené správy plochy
uživatele
velká úspora na pořízení hardwaru a správu
IT díky využití Microsoft Azure
odpadá synchronizace dat a jejich zálohování
účtovací zprávy - modul pro jednoduchou tvorbu
opravných dávek
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