FONS REPORTS – BI ROZWIĄZANIA DO KIEROWANIA ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ
FONS Reports stanowi nowoczesny menedżerski system informatyczny (BI). To rozwiązanie służy do planowania, controllingu i analizowania parametrów z poszczególnych sfer zarządzania w służbie zdrowia.
FONS Reports jest pełnowartościowym narzędziem BI, opartym na koncepcji standardowej bazy danych, do której pompami danych są dostarczane pierwotne dane z systemów użytkowych. Za pomocą technologii OLAP są tworzone wielowymiarowe kostki, w których dane są strukturalnie zestawione w tabelach
wymiarów i faktów tak, aby dla któregokolwiek wymaganego sprawozdania dane były gotowe do natychmiastowego użycia bez długiego wyszukiwania albo przeliczania. Ta architektura w każdej chwili udostępnia
użytkownikowi on-line jakąkolwiek informację uzyskaną z danych systemów użytkowych.
Proces dataminingu albo pompowania danych z systemów pierwotnych za pomocą pomp danych odbywa się całkowicie
automatycznie w zdefiniowanym czasie i
jest sterowany centralną pompą danych
systemu.
Warstwa prezentacji jest aplikacyjnym
interfejsem użytkownika, który umożliwia
tworzenie podglądu danych w takiej postaci, aby były spełnione wymagania użytkownika odnoszące się do udostępnionego reportingu. w BI FONS Reports są do
dyspozycji 2 podstawowe interfejsy użytkownika.

Prezentację danych użytkownik ma do dyspozycji w środowisku Report albo Manager
Warstwa prezentacji Reports jest przeznaczona do szczegółowej i analitycznej pracy z wejściami i to na
wszystkich odcinkach szpitalnych – zarówno top menedżmentu, jak i średniego menedżmentu.

Próbka działania interfejsu Report
Warstwa prezentacji Manager jest przeznaczona przede wszystkim do szybkiej i przejrzystej orientacji w
wybranych sprawozdaniach.

Próbka działania interfejsu Manager
Dla każdej prowadzonej sfery są w FONS Reports przygotowane zestawy standardowych pytań, które
wynikają z doświadczenia twórców i konsultantów produktu, a także z best practice partnerskich szpitali. W
sferze interfejsu analitycznego i użytkownika Report, można dodatkowo wprowadzić własne pytania, zarówno jako modyfikację standardowych sprawozdań albo całkiem nową definicje na poziomie użytkownika albo
zarządzania.
Poszczególne sfery zarządzania są w BIS FONS Reports przetwarzane za pomocą tzw. modułów. Każdy
moduł zawiera zawsze pompy danych z odpowiednich źródeł danych, niezbędne tabele i definicje w bazie
danych oraz pliki pytań, które raportują aktualny stan i wartości.

STANDARDOWE MODUŁY
Produkcja
Rozporządzenie płatnicze
Przepisywanie leków
Ekonomika
Controlling DGR
Klinika
Apteka
Logistyka

BENCHMARK SZPITALI – ROZWIĄZANIE DLA HOlDINGÓW I WOJEWÓDZTW
Rozwiązanie BI FONS Reports służy jednocześnie, jako podstawa do standaryzacji centralnego (holdingowego) controllingu zakładów opieki zdrowotnej. Rozwiązanie holdingowe jest oparte na zasadzie lokalnych
punktów przechowywania reprezentujących poszczególne zakłady opieki zdrowotnej.
Lokalne bazy danych (LDS) zawierają tabele faktów i wymiarów, które w takiej samej strukturze zostaną
utworzone w centralnej bazie danych (CDS) i umożliwią w ten sposób obserwowanie i porównywanie tych
samych kategorii danych pomiędzy poszczególnymi zakładami opieki zdrowotnej. Dane w LDS są wstępnie
przetwarzane według potrzeb centralnego zarządzania i okresowo są przekazywane do centralnej bazy danych. Wszystkie wymienione czynności odbywają się automatycznie na bazie pomp danych.
LDS mogą służyć jednocześnie, jako baza danych lokalnego systemu menedżerskiego, w którym można
pracować ze sprawozdaniami aż do najmniejszych szczegółów rozkładu (które na przykład dla holdingowego controllingu i analizy nie mają praktycznego zastosowania).

Schemat architektury rozwiązania holdingowego

STAPRO s. r. o. | Pernštýnské nám. 51, 530 02  Pardubice | Czech republic
tel.: +420 467 003 111 | fax: +420 467 003 119 | e-mail: stapro@stapro.cz | www.staprocz.pl

