PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

Planowanie i Analiza Zu ycia Materiałów Medycznych
FIN-PIAZM
FIN-PIAZM to nowoczesny system do komputerowego wspomagania planowania i analizy
zu ycia materiałów medycznych w szpitalu. System wspomaga proces planowania zakupów oraz
zu ycia asortymentów magazynowych dla szpitali oraz innych jednostek medycznych.
System FIN-PiAZM współpracuje bezpo rednio z systemem FIN-MAT (firmy Finus) oraz
po rednio z innymi istniej cymi na rynku systemami gospodarki materiałowej. Dane o zu yciu
materiałów oraz kartoteka indeksowa s aktualizowane przez u ytkownika w systemie FIN-PiAZM.
U ytkownik sam ustala za jaki okres chce zaktualizowa baz o te informacje. W przypadku innych
systemów magazynowych, ró nych od FIN-MAT u ytkownik musi uzyska informacje o zu yciu
materiałów w pliku o okre lonym formacie, który zostaje wczytany przez system PiAZM.
Główne funkcje systemu to planowanie materiałów, zu ycie materiałów oraz ewidencja
zamówie i faktur.
Planowanie - umo liwia wprowadzanie i przegl danie planów dotycz cych przyszłego
zapotrzebowania na materiały poprzez poszczególne komórki istniej ce w danej jednostce
medycznej. Planowanie mo e odbywa si dla dowolnej ilo ci komórek. Funkcja planowania jest
realizowana w ramach planów pojedynczych komórek oraz planu rocznego całego szpitala.
Zu ycie - na podstawie danych zaimportowanych z systemu gospodarki materiałowej system
PiAZM przeprowadza analiz i przedstawia te dane w formie tabelarycznej lub na wykresach
zarówno ilo ciowo jak i warto ciowo. Wi kszo

zestawie

generowanych z systemu PiAZM

przedstawia statystyk porównawcz jak si maj plany poszczególnych komórek w wybranym
okresie do faktycznego zu ycia (ilo ciowo i warto ciowo). Informacje te równie mo na uzyska
w danym przedziale czasowym, np. jak wygl dał stosunek planów materiałów do ich zu ycia przez
poszczególne komórki (wszystkie lub wybrane) w ostatnich latach.
Zamówienia i ewidencja ich realizacji (ewidencja faktur) – jest to moduł, który umo liwia
generowanie zamówie na poszczególne materiały, bior c pod uwag ich zapotrzebowanie.
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Poszczególne zamówienia s

realizowane w postaci faktur. Jedno zamówienie mo e by

zrealizowane przez kilka faktur w ró nym okresie. U ytkownik otrzymuje z sytemu PiAZM
informacj , czy dane zamówienie zostało zrealizowane.
System PiAZM stanowi istotne rozszerzenie tradycyjnych programów gospodarki
materiałowej. Wspomaga zarz dzanie dan

jednostk , przedstawia koszty jakie generuj

poszczególne komórki od strony magazynowej.
Jest to system wielostanowiskowy pracuj cy w architekturze klient serwer w rodowisku
Windows 9x, 2000, NT, XP .
Szczegółowe informacje: Anna Dy ko tel. 022/6987872
Referencje:
1. Wojewódzki Szpital Dzieci cy Warszawa ul. Niekła ska 4/24
2. SP ZOZ im. Prof. Michałowicza Warszawa ul. Marszałkowska 24
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