IS L3 verze 2018.03
(změny od verze 2018.02)

Souhrn
Úprava datového rozhraní VZP pro vykazování účtů ambulantních, stomatologických a hospitalizačních.
● Přechod na novou verzi rozhraní u eReceptu.
● Zavedení údaje Platnost od u účtovacího koše.
● V [SS] nová možnost zobrazení maximálního počtu obsazených licencí Caché v čase.
●

Změny pro uživatele
[APP] Prohlídky
●

Pokud v ISL3 pracuje uživatel s kategorií L1 (praktik) na oddělení, které má nastaveno v parametrech Param2, že provádí prohlídky, pak má tento uživatel v tabulce [APP] možnost převést neukončenou prohlídku z jiné ordinace do své aktuální ordinace (klávesa <P>) .

[APF] Práce s frontou
●

Uživatel má možnost vybírat pacienta nejen z fronty spojené s konkrétním pracovištěm (počítačem),
ale i z fronty spojené obecně s oddělením (tedy bez ohledu na konkrétní počítač).

Změny pro správce
[SFR] Fronty pacientů
●

V definici fronty nový parametr „nabízet při F8 bez ohledu na linku“ umožňující svázat výběr z fronty při F8 jen pomocí oddělení, nikoli pomocí stanice. Všichni, kdo na takovém oddělení pracují, vidí
takovou frontu při výběru pacienta.

[SS] Stav systému
●

Klávesou <H> lze zobrazit maximální počet obsazených licencí Caché v čase. Následně pak lze
klávesou <Enter> zobrazit, které konkrétní stanice byly přihlášeny.

[SHPC] Definice stanic v síti
●

Pokud od posledního přihlášení na stanici uplynulo více než půl roku, je datum posledního přihlášení
zobrazeno zvýrazněně.

[ML] Manažerské přehledy
●

V seznamu vystavených receptů „Sumární přehled vystav. Rp a PZT“ došlo ke sloučení sloupců
HVLP a Magistrality. Protože ISL3 již může mít na jednom receptu jak položku HVLP tak položku
Magistrality, pozbylo smyslu počítat počty receptů zvlášť na HVLP a zvlášť na Magistrality. Byl do plněn nový sloupec s počtem receptů, které obsahují průvodku (SMS nebo mail).

[SC] Číselníky
●
●

V tabulce plátců je nově možnost klávesou <C> zobrazit ceníkové položky všech plátců.
V tabulce „Ambul.- žádanka laboratorní - metody“ lze použít obecný filtr klávesou <F>.

[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Zavedení údaje Platnost od u účtovacího koše. Údaje ovlivňuje:
◦ U účtovacího koše nelze nastavit zpracovávané období předcházející Platnosti od.
◦ U účtovacího koše jsou prvotní údaje odbornost, IČP a NS nastaveny k Platnosti od.
◦ V [USIM] nelze importovat účty z období předcházející Platnosti od.
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[USIM] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Zohlednění úpravy datového rozhraní VZP do importů účtů ambulantních a stomatologických v rozhraní VZP.

[USDK] Práce s dávkami pro ZP - kontroly
●

Úprava funkce agregace do ošetřovacího dne (zubaři, praktici, ...). Důsledně se dodržuje hodnota
omezení místem = AOD resp SAOD.

[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Úprava datového rozhraní VZP pro vykazování účtů ambulantních, stomatologických a hospitalizačních.

Systém
●
●

eRecept – přechod na verzi rozhraní 201704B.
Do podpor IS L3 byl zařazen nástroj XlsxToCsv.
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