IS L3 verze 2018.02
(změny od verze 2018.01)

Souhrn
Možnost přímého exportu tabulek a některých sestav do Excelu (XLSX).
Pamatování požadavku na průvodku eReceptu (mail,sms).
● Nová interaktivní kontrola omezení četnosti (životnosti) u stomatologických výrobků.
●
●

Změny pro uživatele
[APR] Recepty a pomůcky
●

eRecept si pamatuje požadavek na odeslání průvodky (mail, sms).

APP] Prohlídky
Nová možnost v prohlídce kopírovat tlačítkem stálé diagnózy do diagnostického souhrnu.
Nová možnost v prohlídce kopírovat tlačítkem soamtický nález ze starší prohlídky.
● Nový posudek DPO.
● Úprava tiskopisu posudku pro řidiče (prodloužení položky zdravotně způsobilá s omezením pro
skup/podsk).
●
●

APVT] Volný text
●

Možnost modifikovat čas záznamu u volného textu podobně jako u záznamu do karty.

[ADOR] Rámcové objednávání – fráze
●

Fráze lze definovat přímo v [OR] při výběru frází. Mnemokód [ADOR] byl zrušen.

[U] Účtování
●
●
●
●
●
●

Nová interaktivní kontrola omezení četnosti (životnosti) u stomatologických výrobků.
Zadávání imobility pacienta v účtu transportu.
Zadání plátce při přímém vstupu do fakturovaného účtu přesunuto do hlavičky účtu.
Ve fakturovaném účtu se vždy nabízí typy položek V (výkony VZP) a C (cash ceník), druh položky
S (smluvní ceník) se nabízí dle existence smluvního ceníku plátce v období fakturace.
Přehled výkonů v [USTA] za období je rozšířen o parametr Členit dle zadávajícího uživatele.
Nová varianta tiskopisu faktury za PLS.

[UCIS] Číselníky pro účtování
Zrušení možnosti procházení číselníku výkonů dle skupin. Konverze převádí toto procházení na procházení dle autorské odbornosti.
● Doplnění sloupce životnost a sledování životnosti u stomatologických výrobků.
●

[ILL] Informace o léčivém přípravku
●
●

Aktualizována data platná od 1. 4. 2018.
Zrušena volba výběr dle ATC skupiny.

Změny pro správce
[KHIS] Srovnání stavu pojištěnců
●

Mnemokód byl zrušen.
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[SHPC] Definice stanic v síti
●

Nově obsahuje funkcionalitu z mnemokódu [SNOPC]. Mnemokód [SNOPC] byl zrušen.

[SOR] Seznam organizací
●

Zavedena cena bodu pro mikrobiologii (odbornost 802).

[SC] Seznam organizací
●
●

Prohlídky - seznam plátců: zrušeny parametry používat číselník VZP, cash ceník a smluvní ceník.
Do číselníků žadatelů IS L3 a ostatních ZP doplněna poznámka.

[SDEL] Přehled zrušených zdravotních záznamů
●

Úloha [SDEL] Přehled zrušených zdravotních záznamů byla přesunuta do [MS]. Mnemokód [SDEL]
byl zrušen.

[SPLAN] Naplánované úlohy
●

Úloha plánovače DELDATA odmazává staré ztracené texty ze schránky a staré neautorizované pří stupy do systému.

[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
Nová verze datového rozhraní u dávkování ZP (změna v Metodice VZP).
● Úprava evidence agregovaných výkonů do ošetřovacího dne dle nových hodnot atributu Vykon.omezMistem (změna v Metodice VZP).
●

Systém
Prohlížeč tiskových sestav – možnost exportu některých sestav do Excelu (XLSX).
● Tabulka – možnost exportu tabulky (pomocí Ctrl + F6) do Excelu (XLSX).
● Byly aktualizovány číselníky okresů, obcí a PSČ.
● Přidání xsd nových verzí DASTA (do verze DS 04.05.02 včetně).
●
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