ZLECENIA INTERNETOWE & ZATWIERDZANIE
Zlecenia internetowe & Zatwierdzanie FONS Enterprise jest system zlecania, za pomocą którego użytkownicy mogą składać zamówienia na materiały, zatwierdzać zlecenia zgodnie z różnymi kryteriami I wysyłać
zatwierdzone zlecenia do różnych podłączonych systemów magazynów centralnych.

GRUPY CELOWE
Pielęgniarki, lekarze, administracja – mogą zamawiać materiały zgodnie z potrzebami oddziału.
Menedżment zakładu opieki zdrowotnej – może zatwierdzać zlecenia w/g specjalnego workflow.
Administratorzy – ustawiają środowisko i zarządzają użytkownikami.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Oszczędności zapewnione przez zarządzanie kosztami – nadzór już w chwili zatwierdzania zlecenia.
Zmniejszenie kosztów na administrację zakupów, eliminacja zbędnej dokumentacji papierowej przy zatwierdzaniu zleceń i eliminacja błędów – formularze i ruch dokumentów są w postaci elektronicznej.
Zwiększenie dostępności informacji o wymaganych materiałach – zestawienia statystyczne.
Zarządzanie kartą akceptacji – ujednolicenie kupowanego asortymentu.
Łatwy i prosty sposób wprowadzenia – nie jest potrzebna instalacja na stacji użytkownika.
Brak zwiększenia kosztów na HW –aplikacja SW typu host przez użytkownika usługi, użytkowanie na
zwykłej stacji użytkownika.
Procesowa orientacja systemu – możliwość modyfikowania zgodnie z potrzebami zakładu opieki zdrowotnej.

OPIS ROZWIĄZANIA
Produkt Zlecenia internetowe & Zatwierdzanie FONS Enterprise zapewnia tworzenie I zatwierdzanie elektronicznych zleceń zakupu materiałów dla potrzeb oddziałów w ramach zakładu opieki zdrowotnej. Oprócz
intuicyjnego sterowania udostępnia też zarządzanie i szybki dostęp bez konieczności instalowania czegokolwiek.

Przykład ekranu na tablecie.
Zlecenia zakupu można wykorzystywać dla różnych typów materiałów - leków, PZT,
środków bakteriobójczych, MTZ i innych. Wyświetlanie pozycji jest różne dla różnych zleceń na podstawie kwalifikacji do grup, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. Ilość grup jest nieograniczona.
Dla przejrzystości różnią się one kolorystycznie tłem formularzy zleceń dla różnych
grup. Do powtarzania wielokrotnie powielanych zleceń użytkownicy mogą utworzyć
szablony albo skopiować wcześniejsze zlecenie zakupu. Szablony mogą zakładać
tylko dla siebie, udostępnić je dla wszystkich użytkowników źródła kosztów (na przykład Ambulatorium Chirurgiczne) albo i całego oddziału (na przykład Oddział Chirurgiczny). Określenie terminu załatwienia zlecenia zapewnia wprowadzenie priorytetu
zlecenia. Zależnie od tego priorytetu rozróżniamy trzy stopnie, które już na pierwszy rzut oka różnią się
innymi ikonami stanu dokumentu.

Obraz katalogu do wprowadzenia pozycji do zlecenia.
Zlecenia zakupu są tworzone ze standaryzowanych katalogów produktów. Do oznaczenia zalecanych pozycji katalogowych można wykorzystać kartę aprobaty dla całego zakładu opieki zdrowotnej albo dla poszczególnych oddziałów. Pozycje w karcie aprobaty różnią się wizualnie – w katalogu i na dokumentach.

Przebieg przetwarzania zlecenia różni się widocznie i jest wyświetlany u zleceniodawcy i przetwarzającego
zlecenie zakupu. Ustawia się na podstawie zatwierdzenia, anulowania, odrzucenia, załatwienia zlecenia.
Dla poszczególnych źródeł kosztów można ustawić limity dla wymaganych typów materiałów na zdefiniowany okres czasu. Uprawnieni menedżerowie bilansujący klinikę / oddział / źródło kosztów mogą przenosić
przyznane limity do podporządkowanych źródeł kosztów.

Konfigurowany proces zatwierdzania
Zatwierdzanie zleceń nie jest definiowane na stałe, każdy zakład opieki zdrowotnej może przenieść swoją
specyfikę do procesu zatwierdzania!
Proces zatwierdzania zlecenia jest konfigurowalny przez administratora aplikacji. Warunki zatwierdzania
można zdefiniować dla poszczególnych atrybutów zleceń, najczęściej ustawiane kontrole odwołują się do
kart aprobaty, do ceny zlecenia, do kwalifikacji w grupie pozycji (ATC, grupy księgowej, typu pozycji), do
czasu korzystania ze środków i specjalnie wymaganego zatwierdzenia w różnej kolejności.

W ramach ustawień poszczególnych kroków procesu zatwierdzania jest definiowane ostrzeżenie e-mailem
o zatwierdzeniu zlecenia.

Produkt jest użytkowany za pomocą interfejsu internetowego obsługiwanego przez przeglądarki internetowe:

*) Loga chronione znakami handlowymi

Produkt jest od początku oferowany w formie SaaS (Software jako usługa - Software as a Service). Model
wprowadzenia oprogramowania, kiedy aplikację, jako hosta wprowadza użytkownik usługi.
Zlecenia można również przenosić do systemów trzecich stron zapewniających ewidencję magazynową w
magazynach centralnych (apteka, magazyn materiału medycznego, MTZ, usługi, IT, …). Interfejs jest uwarunkowany obsługą po stronie systemu zapewniającego ewidencję magazynową.
Kluczowe części rozwiązania:
Katalog – można wypełniać tablice danych od dostawców, wykaz leków i PZLÚ pokrywane ze środków
ubezpieczenia zdrowotnego (SÚKL), tablice danych KLK (SÚKL), tablice danych VZP-PZT (VZP) albo
synchronizować z katalogiem z systemu magazynów centralnych.
Zarządzanie kartą aprobaty.
Administracja rozliczeniami (limitami zużycia) jednostek dokonujących zakupów z możliwością podziału
rozliczenia na kategorie kupowanego materiału i okres czasu.
Tworzenie zleceń z katalogów zgodnie z ustawionymi prawami.
Zatwierdzanie w wielostopniowych procesach zatwierdzania.
Administracja dostępu i praw do portalu Zlecenia internetowe & Zatwierdzanie FONS Enterprise.
Administracja procesu zatwierdzania na portalu Zlecenia internetowe & Zatwierdzanie FONS Enterprise.

TECHNOLOGIA
Produkt Zlecenia internetowe & Zatwierdzanie FONS Enterprise jest w pełni oparty na technologiach Microsoft. Ta aplikacja internetowa jest utworzona w ASP .NET, a same dane są zapisywane w Microsoft SQL.
Połączenie z systemami medycznymi i szpitalnym systemem informatycznym jest realizowane za pomocą
usług internetowych.

*) Loga chronione znakami handlowymi
Internet Explorer jest znakiem handlowym Microsoft Corporation
Firefox jest znakiem handlowym Mozilla Foundation
Google Chrome jest znakiem handlowym Google Inc.
Safari j jest znakiem handlowym Apple Inc.
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