IS L3 verze 2018.04
(změny od verze 2018.03)

Souhrn
●
●
●
●
●

Na posledním řádku s nápovědou je možné kliknout myší na jednotlivé klávesy a tím provést stisk
této klávesy.
Číselník u číselníkové položky je možno volat myší (přidáno tlačítko na konci položky).
Upraveny formuláře a ovládání všech typů účtů (samostatný popis).
Zaveden číselník licenčně sloučených stanic.
Změny v definování rozvrhů u objednávacích sešitů.

Změny pro uživatele
[ILVZP] Hromadně vyráběné léky (VZP)
●

Mnemokód byl odstraněn. Vstup do číselníku přes [UCIS] zůstává zachován.

[KREGL] Registrace pacienta u lékaře
●

Mnemokód [KREGL] byl zneaktivněn. V další verzi bude úplně odstraněn. Jako náhrada slouží volba „Registrace pacienta“ v menu karty případně mnemokód [KREGH].

[APN] Pracovní neschopnost
●

Praktický lékař k může převzít neschopenku, aniž by její autor provedl předání. Pokud jde o vlastní ho registrovaného pacienta, může převzít PN od kohokoli (praktika i odborníka), u ostatních pacien tů je převzetí možné pouze od jiného praktika. Převzetí se provede tak, že na existující neukončené
PN, která je ve stavu u jiného lékaře, se poklepe, resp. stiskne se klávesa <Enter> a program se zeptá, zda tuto PN převést.

[U] Účtování
●
●
●

●
●
●

Upraveny formuláře a ovládání všech typů účtů (samostatný popis).
U ambulantního účtu s odborností 001 resp 002 nová položka Opravu vykázat na druhu dokladu.
V cash účtu platí nyní tento algoritmus sazby DPH u typů položek "C" a "S":
◦ Pokud nejde o vyšetření navázané na konkrétní druh prohlídky (např. na RTG), tak se bere sazba
DPH z Ceníku pro cash platby a fakturaci u každé položky cash účtu.
◦ Pokud jde o vyšetření navázané na konkrétní druh prohlídky, tak se bere sazba DPH definovaná
u prohlídky pro všechny položky cash účtu společně..
Do tabulky [UPK,UPO] Účty pacienta v organizaci přidány sloupce IČP a odbornost žadatele.
Upraveno ovládání faktury pro ZP a pro PLS (vše se ovládá z tabulky řádků faktury).
V tabulce [UCRP] Cash účty - přehledy zrušeny sloupce Období a Období storna, doplněn sloupec
Důvod storna. Do filtru přidána možnost filtrování na datum storna od-do.

[MU] Manažerské přehledy účtování
Do sestavy MU(1-1) doplněno Nákladové středisko a sloupec účtovací koš byl rozdělen na kód
účtovacího koše a název účtovacího koše.
● Nový přehled MU(11-1) Tabulka vrácených dokladů.
● Do sestav MU(11-5) a MU(11-6) byl přidán sloupec Počet vrácených dokladů.
● Zrušení sestavy MU(8-3) Přehled kódů 01193, 01195 u praktických lékařů.
●
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Změny pro správce
[USN] Vykazování do registrů NZIS
●

Byl upraven export do Národního registru hospitalizovaných (přechod na vyšší verzi DASTA 4).

[SHPC] Definice stanic v síti
●

Zaveden číselník licenčně sloučených stanic umožňující omezovat přístupy do IS L3.

[SA] Archivace databáze
●

Předěláno na záložkové menu, mnemokódy [SAP], [SAD], [SAK] byly zrušeny.

[SBL] Zablokování přihlášení uživatelů
●

Mnemokód byl odstraněn. Stejná funkcionalita byla přesunuta do [SS].

[ADVZ] Definování vzorů žádanek
●

Při vstupu do definice vzorů se nabízí seznam uživatelů, není třeba se na uživatele přepínat, jsou vidět počty již definovaných předloh.

[ML] Manažerské přehledy - lékařská data
●

Nový Přehled pacientů s evidencí CAVE.

[SUK] Seznam účtovacích košů
●
●
●
●
●
●

V tabulce účtovacích košů přidány sloupce: Platnost od, Smluvní výkony kontrolovat .
Zavedení časovosti u pobočky ZP (zadává se v záložce IČP a NS).
Byla upravena sestava Seznam účtovacích košů s IČP ke zvolenému datu (nyní je sestava zpra covávána pro všechny pojišťovny).
Z mnemokódu [SSMLV] byla do tisků v tabulce přesunuta sestava Seznam platných účtovacích košů
v organizaci se seznamem ZP se smluvními výkony.
Z mnemokódu [SSMLV] byla do tisků v tabulce přesunuta sestava Seznam smluvních výkonů
platných účtovacích košů u ZP v organizaci.
Mnemokód [SSMLV] byl zrušen.

[SU,ADPU] Parametry uživatele
Parametr uživatele„Kromě vlastních zobrazovat v kartě záznamy z ordinací“ v záložce „Karta“ v definici uživatele, je zohledněn i v Souhrnném přehledu záznamů. Nově jsou zde zobrazeny i záznamy
z oddělení mimo aktuální organizaci, pokud jsou tato oddělení uvedena ve zmíněném parametru.
● V tabulce uživatelů přidán sloupec Objednávací sešity. Do filtru tabulky přidána položka Poznámka
obsahuje.
● Zrušen parametr Zobrazovat podpis v řádku účtu.
●

[SC] Číselníky systému
Do formuláře definice číselníku přidána historie.
● Nový číselník Ostatní - skupiny objednávacích sešitů umožňující lépe filtrovat při výběru objednáva cích sešitů.
● Nový číselník Systém - druh storna cash účtu.
●
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Zrušeny varianty algoritmů rozpadu faktur na NS „CD“ a „USTZ“.
● Zrušena kategorie uživatele D2.
● Zrušen číselníku Doprava - žadatelé (ne pro ZP).
● Zrušen číselník Systém - rozhraní exportu smluvních výkonů.
●

[APP] Prohlídky
●

Nový posudek ČD odborná praxe (nový template pro A105zavt14)

[ADOB] Objednávání - definice sešitů
Nový způsob práce s definicí rozvrhů pro objednávací sešity. Popis v samostatném dokumentu.
● Při vstupu se nabízí pouze nezrušené sešity.
●

Systém
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Na posledním řádku s nápovědou je možné kliknout myší na jednotlivé klávesy a tím provést stisk
této klávesy.
Číselník u číselníkové položky je možno volat myší (přidáno tlačítko na konci položky).
Do prohlížeče sestav zapracovány klávesy PgUp, PgDn, Tab, S-Tab do oblastí mezi rolovátky a posuvníky.
Obecný export do XLSX – přidán titulek s názvem tabulky/sestavy. Přidáno pozadí u názvů sloupců.
Řádek s názvy sloupců je ukotven. Při exportu z tabulky byl přidán také popis tabulky.
Na prvním řádku je doplněn popis k údajům organizace, uživatel, oddělení, koš.
Na prvním řádku se nezobrazuje aktuální období u koše v případě „U*“ mnemokódů.
Při importu přístrojových vyšetření se archivuje kromě vstupního souboru také příloha.
Všechna záložková menu byla vycentrována a formuláře pod nimi zarovnány.
Ve všech formulářích filtrů nahrazena klávesa F11 tlačítkem Vyprázdnění filtru.
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