PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEM APARATURY MEDYCZNEJ (SAM)
System ewidencji materiałowej SAM jest programem dedykowanym zarządzaniu aparaturą
medyczną i ewidencjonowaniu budynków skierowanym do klientów z sektora służby zdrowia
jak kliniki, szpitale czy przychodnie.

UNIWERSALNOŚĆ I WIELOZADANIOWOŚĆ
Dzięki stworzonej w oparciu o bazę danych architekturze program SAM przystosowany jest
do pracy jedno- lub wielostanowiskowej. Zastosowane rozwiązania dają poszczególnym
stanowiskom komputerowym dostęp do wspólnej bazy środków z różnych miejsc (np.
magazynu i budynku administracyjnego jednocześnie). Program jest w stanie poradzić sobie
nawet z bardzo rozbudowaną infrastrukturą urządzeń w szpitalu, przychodni czy klinice.
SAM realizuje zadania z zakresu ewidencjonowania budynków i aparatury medycznej oraz
osób za nią odpowiedzialnych, monitorowania jej stanu, uprzedzania o zbliżających się
terminach przeglądów i serwisów. Dodatkowo program jest w stanie generować różnego
rodzaju raporty z eksploatacji. Wprowadzenie go do systemu informatycznego w jednostce
służby zdrowia pozwala zaoszczędzić wiele czasu na obsłudze urządzeń oraz uniknąć
niedopatrzeń w przestrzeganiu terminów, często bardzo istotnych serwisów czy napraw.
Szczegółowo wymienioną funkcjonalność znajdą Państwo na drugiej stronie niniejszego
dokumentu.

BEZPIECZEŃTWO
Dostęp do programu wymaga autoryzacji przy pomocy loginu i hasła, dzięki czemu tylko
uprawnieni użytkownicy mogą modyfikować przechowywane w programie dane. Dodatkowo
system posiada wielopoziomową strukturę uprawnień w związku z czym możliwe jest
stworzenie odpowiedniej hierarchii wśród użytkowników, a co za tym idzie kontrola
odpowiedzialności pracownika za powierzoną mu aparaturę.

INTEGRACJA
Program przygotowano jako moduł kompletnego systemu zarządzania zaprojektowanego
przez firmę Finus. W myśl jego założeń System Aparatura Medyczna połączony jest z bazą
środków trwałych dostarczanego przez Finus programu ST. Dzięki temu bazy
ewidencjonowanej aparatury nie dublują się i nie jest konieczne wielokrotne wprowadzanie
tych samych urządzeń do różnych rejestrów. Daje to dużą elastyczność w prowadzeniu
administracji w jednostce służby zdrowia i niesie za sobą wiele profitów jak na przykład
możliwość swobodnego przydzielania zadań poszczególnym pracownikom bez obawy o ich
wcześniejsze przygotowanie do pracy z innymi modułami systemu zarządzania.
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BOGATA FUNKCJONALNOŚĆ
W skład możliwości jakie daje praca z systemem SAM wchodzą:
• Ewidencjonowanie aparatów medycznych, zestawów urządzeń i urządzeń,
• Ewidencjonowanie zdarzeń dla urządzeń w kartotekach (np. awarie),
• Ewidencjonowanie i kontrola zadań wymaganych w prawidłowej eksploatacji
aparatury (naprawy, przeglądy techniczne, montaże, modyfikacje, szkolenia
personelu, rozbudowy itp.),
• Ewidencjonowanie dokumentów powiązanych z eksploatowanymi urządzeniami
(np. techniczne, kosztowe, eksploatacyjne),
• Rejestracja danych o właścicielu urządzenia,
• Rejestracja
miejsca
użytkowania,
uprawnionych
użytkowników,
osób
odpowiedzialnych za urządzenia,
• Monitorowanie i przypominanie o upływających terminach umów serwisowych,
• Monitorowanie i przypominanie o upływających terminach gwarancji.
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