IS L3 verze 2019.01
(změny od verze 2018.04)

Souhrn
Zrušena možnost zjišťovat online registraci pacienta ke kapitaci.
● Do menu karty doplněna volba Všechny účty pacienta, tj. [UPK].
● Nová možnost generování cash účtu na doplatek za sluchadla z účtu foniatrické pomůcky.
●

Změny pro uživatele
[APK] Karta pacienta
Do menu karty doplněna volba Všechny účty pacienta, tj. [UPK].
● Poukaz na brýle byl přepracován na plnohodnotný formulář.
●

[OA] Objednávání, diář
●

Byla zrušena možnost automatického posouvání termínů.

[KO] Základní údaje pacienta
●

Byla zrušena možnost zjišťovat online registraci pacienta ke kapitaci pomocí B2B kanálu VZP. VZP
tuto službu od 3. 1. 2019 zrušila.

[KREGH] Registrace pacienta u lékaře-historie
●

Byla zrušena možnost zjišťovat online registraci pacienta ke kapitaci pomocí B2B kanálu VZP. VZP
tuto službu od 3. 1. 2019 zrušila.

[U] Účtování
V účtu vyšetření/ošetření byla zrušena možnost zadat zkratku "OP" v žadateli (tj. žadatel z posledního účtu vyšetření/ošetření pacienta). Tuto možnost lze nahradit použitím parametru u koše "Nabízet
údaje hlavičky z posledních účtů vyšetření/ošetření".
● V účtu vyšetření/ošetření byl posunut formulář výkonu a ZULP pod tabulku výkonů (na RHB nebyly
vidět všechny výkony).
● Nová možnost generování cash účtu na doplatek za sluchadla z účtu foniatrické pomůcky - klávesa
<C>.
●

[UCIS] Číselníky pro účtování
●

Zpřehlednění specifikace HVLP. Nyní má tvar podobný specifikaci léčiv SÚKLu.

[MU] Manažerské přehledy - účtování
MU(14-8) Podklady pro fakturaci plátců:
◦ Změna názvů některých sloupců.
◦ Nákladové středisko a odbornost účtovacího koše se zpracovává dle historie údajů u účtovacího
koše.
● MU(16-1) Export výkonů z účtů:
◦ Nákladové středisko účtovacího koše se zpracovává dle historie údaje u účtovacího koše.
◦ Plátce se vyplňuje pouze u fakturovaných a podnikových účtů.
●
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Změny pro správce
[SPLAN] Naplánované úlohy
V plánovači je možné souběžné spouštění více instancí stejné úlohy. V tabulce se v případě více instancí stejné úlohy zobrazuje stav „běží“ u správné instance.
● Byla vytvořena nová úloha EXPSQL (export dat do MS SQL Serveru v DZ a.s.).
●

[SP] Parametry systému
●

V systému JIVEX zpřístupněna modalita US - ultrasonografie (dříve pouze CR - RTG).

[SOR] Seznam organizací
●

Nová možnost definice Kódu z cash ceníku pro doplatek za sluchadla.

[SUK] Seznam účtovacích košů
Zrušena stará evidence poboček u koše.
● DZ a.s. může editovat Nákladové středisko (ostatní provozovatelé mohli vždy).
● Upravena sestava Seznam účtovacích košů s IČP ke zvolenému datu.
● Při zadávání IČP u koše, nemusí být toto v číselnících VZP resp. ostatních ZP. Při neexistenci je vydána varovná zpráva. Na zadání samotného IČP lze použít číselník IČP VZP.
●

[SU] Seznam uživatelů
Parametr uživatele "Opakovaný <INS> v tabulce výkonů" je znepřístupněn. Ve verzi 2019.02 bude
toto chování nastaveno pro všechny uživatele a parametr bude zrušen.
● Do filtru byla doplněna položka objednávací sešity.
●

[SC] Číselníky systému
V ZP - cena bodu zavedena speciální cena bodu pro odbornost OKB.
● Zrušeny číselníky Hromadně vyráběná léčiva-hospitalizace a Hromadně vyráběná léčiva-hospitaliza ce ostatní.
●

[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
Nová verze 6.2.37 datového rozhraní KDAVKY od 25.1.2019.
● Rozpad faktur do účetnictví rozšířen o export do CSV a Excelu.
●

[MS] Manažerské přehledy správce
●

Exportní soubor vystavených Rp a PZT: vstupní formulář byl rozšířen o volby Jen PZT a o možnost
zadat více oddělení. Dále byl přidán sloupec Zapsal (tj. skutečný uživatel z podpisu).

[SA] Archivace databáze
Třídění archivací bylo změněno od nejmladší po nejstarší.
● V tabulce jsou zvýrazněny neúspěšné archivace.
●

[SHLA] Hlášení systémů
●

Úloha byla zrušena.
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Systém
Doplněn číselník svátků o roky 2021, 2022 a 2023.
● Přepínač uživatelského a kompletního menu předělán na klasické tlačítko.
●
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