PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

FIN-MED.: zintegrowany system wspomagania zarządzania ZOZ-em
PODSTAWOWE CECHY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU:
Przedstawiany Państwu zintegrowany pakiet do wspomagania zarządzania ZOZ-em oparty
jest o bazę danych SQL i działa w architekturze klient/serwer. FIN-MED. jest systemem typu ERP
specjalizowanym w zastosowaniach medycznych. Jest to rozwiązanie nowoczesne technologicznie,
zapewniające niezależną pracę wielu użytkownikom jednocześnie na oddzielnych stanowiskach
przy zapewnieniu pełnej kontroli dostępu i bezpieczeństwa danych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych oraz w pełni zgodne z ustawą o rachunkowości. Wykonanie każdej operacji
wymaga od użytkownika posiadania określonych praw, a każda z tych operacji pozostawia po sobie
ślad rewizyjny pozwalający na określenie wykonawcy polecenia. Istotą i główną zaletą pakietu
FIN-MED. jest pełna automatyzacja czynności związanych z rejestracją wizyty pacjenta w
jednostce medycznej oraz przeprowadzenia niezbędnych rozliczeń księgowych.
Struktura funkcjonalna zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania ZOZ:
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Na powyższym rysunku widzimy przedstawiony modułowo zintegrowany system ewidencji zdarzeń medycznych, rozliczania usług i rozksięgowania usług medycznych. Za pomocą komputera
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ewidencjonowana jest każda wizyta pacjenta w danej jednostce medycznej (unikalne zdarzenie).
Rejestracja odbywa się ‘na grafik’ prowadzony w komputerze. Można dokonywać telefonicznej
rezerwacji wizyt, obecnie możliwa jest również rezerwacja wizyty w przychodni za pośrednictwem
Internetu (e-siop). Podczas rejestracji pacjenta istnieje możliwość wydrukowania z komputera paragonu, a także wydrukowania faktury dla pacjentów pełnopłatnych (faktura drukowana jest automatycznie po zarejestrowaniu pacjenta ‘pełnopłatnego’). Po przyjęciu gotówki rejestratorka/kasjerka
jednym klawiszem zatwierdza wystawioną fakturę gotówkową. Faktura automatycznie podłączana
jest do raportu kasowego. Raporty kasowe po ich zamknięciu są automatycznie rozksięgowywane
w systemie FIN-FK. poprzez system automatycznych dekretów. W systemie fakturowania można
ponadto wystawiać inne faktury niegotówkowe (zamiennie – z przedłużonym terminem płatności),
np. dla zakładów pracy, innych instytucji.
W księgowości ewidencjonowane są wszystkie dokumenty opisujące powstające koszty obsługi
pacjentów. Poprzez system automatycznych dekretów można rozksięgować koszty materiałów,
amortyzację środków trwałych, listy płac, zużycie materiałów. Przy pomocy modułu rachunku
kosztów można dokonać rozliczeń kosztów na poszczególne miejsca powstawania kosztów (poradnie, przychodnie, oddziały szpitalne). Można zatem szczegółowo wyliczyć koszty działalności poszczególnych komórek zajmujących się obsługą pacjentów. Oferujemy specjalny generator raportów, którym w prosty sposób można przygotowywać dane do raportów i sprawozdań.
Interfejs użytkownika jest zbudowany na podstawie okna MDI z możliwością otwarcia dowolnej ilości okienek dialogowych jednocześnie, a na każdym z nich operacje mogą być wywoływane
z menu, myszką lub poprzez skróty klawiaturowe. Interfejs ten jest zbliżony (podobny) we wszystkich modułach, więc integracja nie odbywa się wyłącznie poprzez dane, ale i interfejs użytkownika,
strukturę logiczną oraz funkcjonalną.
Wymiana danych, w szczególności dekretacja faktur, obrotów magazynowych, środków trwałych, kasy, KiP oraz ewidencja rejestrów VAT, odbywa się w sposób bezpośredni lub poprzez wymianę plików z możliwością wycofania importowanego fragmentu. Systemy pracują na wspólnej
bazie danych, a większość danych jest widoczna na innych stanowiskach danego podsystemu oraz
w innych modułach bezpośrednio po ich wprowadzeniu. Struktura modułowa oraz architektura
klient/serwer umożliwiają pracę w praktycznie dowolnej konfiguracji poszczególnych modułów
oraz liczbie stanowisk roboczych - nie wszystkie moduły systemu muszą zostać zakupione i nie w
jednakowej liczbie stanowisk. W każdym module systemu istnieje możliwość tworzenia własnych
zestawień przy użyciu wspomnianego już generatora raportów, co w znaczącym stopniu ułatwia
zarządzanie firmą i generowanie sprawozdawczości finansowej. Użytkownik systemu nie jest skazany na predefiniowane zestawienia, w miarę wzrostu potrzeb informacyjnych, może samodzielnie
pobierać dane z dowolnego systemu, a także z wielu systemów jednocześnie, tworząc zestawienia
które mogą być wyświetlane w postaci tabelarycznej, eksportowane do schowka lub pliku oraz wydrukowane.
Opracowano moduł liczenia kosztów procedur. Na podstawie danych importowanych z innych modułów systemu FIN-MED. (Leki, materiały medyczne, robocizna, koszty pośrednie) można
wyliczyć średni koszt wybranej procedury medycznej.
System pracuje w 32-bitowym środowisku Windows i wykorzystuje SQL-owy serwer bazy
danych, który jest dostarczany w pakiecie przez dostawcę oprogramowania. Każdy użytkownik
(klient) posiada zbiór praw, które pozwalają na wykonywanie poszczególnych operacji w danym
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programie. Zestawienia mogą być robione w ramach oddziałów lub całej firmy.

ORGANIZACJA SYSTEMU:

W skład Zintegrowanego pakietu FIN-MED wchodzą:
1.System finansowo-księgowy (FIN-FK), współpraca z programami bankowymi oraz
rejestr zakupów i sprzedaży (VAT). W ramach systemu FIN-FK użytkownik otrzymuje dodatkowo moduł kosztowy i moduł budżetowania i kontrolingu kosztów.
2.System ewidencji materiałowej (FIN-MAT), współpraca z modułem planowanie i
analiza zużycia materiałów medycznych (FIN- PIAZM). Dostępny jest moduł obsługi
pralni.
3. System obsługi magazynu leków (FIN_LEKI) zapewniający rejestrację przyjęcia i
wydania leków z i do apteki szpitalnej oraz apteczek oddziałowych.
3.System ewidencji środków trwałych (FIN-ST); system przystosowany do specyfiki
szpitali w tym obsługa kodów kreskowych. Możliwa jest inwentaryzacja przy wykorzystaniu komputera typu palm-top.
4. System FIN-SAM, zarzadzanie aparaturą medyczną, logistyka, serwisowanie aparatury (FIN-SAM), alerty, obiekty, budynki.
5. System fakturowania usług medycznych (FIN-FAKT), pełna obsługa fakturowania
usług medycznych.
6.System kadrowo-płacowy (FIN- KiP) z przenoszeniem danych do programu
PŁATNIKA (ZUS), współpraca dodatkowo z modułami:
EMERYTURA (FIN-EMERYT),
REJESTRACJA CZASU PRACY (FIN-RCP) współpraca z czytnikami,
FUNDUSZE PRACOWNICZE (FIN-FUND).
EWIDENCJA CZASU PRACY, grafik dyżurów i miesięczna ewidencja czasu
pracy sporządzana bezpośrednio na oddziałach.
BHP dla opieki zdrowotnej
7. System obsługi raportów kasowych (FIN-KASA); jedno-lub wielostanowiskowa obsługa kasy. Kasa jest połączona z fakturowaniem.
8.System informatyczny obiegu dokumentów (FIN-EOD), obsługuje dokument
elektroniczny i podpis elektroniczny, certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane.
9.System informatyczny do obsługi archiwum zakładowego (FIN-AZ).
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System FIN-MED. Jest systemem zintegrowanym. Aplikacje napisane zostały według zasad
interfejsu GUI. Danymi zarządza SQL-owy serwer bazy danych PostgreeSQL (wersja darmowa)
KORZYŚCI WPROWADZENIA SYSTEMU FIN-MED.:
1. Usprawnienie systemu obsługi pacjenta w przychodniach i szpitalu.
2. Uszczelnienie systemu obiegu materiałów medycznych, leków i informacji o zleceniach, a przez
to znaczne oszczędności w zużyciu tychże materiałów.
3. Unowocześnienie systemu rachunku kosztów medycznych.
4. Znaczne ułatwienie przy sporządzaniu wszelkich statystyk.
5. Usprawnienie rozliczenia z NFZ oraz innymi jednostkami medycznymi
Licząc na zainteresowanie z Państwa strony informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość
otrzymania wersji demonstracyjnych , przeprowadzenia bezpłatnych prezentacji lub wypożyczenia
w pełni funkcjonalnych wersji testowych w/w systemów na okres 2 miesięcy. W zależności od
aktualnych potrzeb mogą Państwo zakupić poszczególne moduły systemu lub pakiet całościowy.
Pakiet Systemów charakteryzuje się prostotą obsługi, niewygórowanymi wymaganiami
sprzętowymi oraz przystępną ceną. Kupując nasz produkt otrzymacie Państwo CD-ROM z
najnowszą wersją programu, licencję użytkownika oraz czytelną instrukcję obsługi.
REFERENCJE:
Na liście referencyjnej znajduje się 13 jednostek medycznych. Wykaz udostępniamy na życzenie
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