IS L3 verze 2020.01
(změny od verze 2019.07)

Souhrn
●

Vykazování ZP rozšířeno o automatiku u kódů 01543 a 09615.

●

Rozšíření funkcionalit eNeschopenky.

Změny pro uživatele
[APN] Neschopenka
●

Přehledy vystavených DPN, zvýraznění 14. dne bez vystavení Potvrzení o trvání.

●

Upozornění na Potvrzení při vstupu do pacienta.

●

Zobrazení detailu podání Rdpn1.

●

Možnost převzít DPN doplněna o okrajové stavy (DPN bez případu ČSSZ).

●

Podání Zolusu - Žádost o udělení souhlasu ke zpětnému uznání DPN.

●

Aktualizace stavu DPN a jejich podání v ISL3 podle odpovědí z ČSSZ.

[APR] Recepty a pomůcky
●

Na formuláři eReceptu se zobrazuje nově identifikátor eReceptu.

●

U tisku eReceptu byla změněna varianta tisku „standard (volný list)“. Nově odpovídá vzoru prů vodky eReceptu vydané SÚKLem.

Změny pro správce
[SOR] Seznam organizací
●

Změna parametru Kód 09555 automaticky generovat na parametr Kódy 09555 a 09615 automaticky
generovat.

●

Zabudován nový seznam výkonů se zvýšenou úhradou pro praktiky a pediatry.

[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Změna parametru Externí evidence regulačního poplatku na parametr Automatická generace kódů
09543 a 01543.
Poznámka: nová verze sama provede konverzi parametru na opačnou hodnotu.
Poznámka: kód 01543 se od 1.1.2020 vykazuje místo kódu 09543 u odborností 001,002,603 a 604.
Nová verze provede po své instalaci sama konverzi těchto kódů u ambulantních účtů a účtů vyšetření
ošetření za období 2020/01.

[UCIS] Číselníky pro účtování
●

Nový číselník Věkových indexů. Tento nahrazuje číselník v [SC] ZP - kapitace - indexy věkových
skupin.
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[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

Nová verze datového rozhraní 6.2.39 od dávek za 2020/01.

●

Úprava průvodky KDAVKY: zrušen sloupec cena bodu, doplněn sloupec kód 09543.

●

Úprava zobrazení dávky: doplněny údaje body za 1 Kč, cena výkonu 09543.

●

Fakturace ZP rozšířena o zpracování kódů 01543 (1Kč/bod), 09615 (1Kč/bod) a 09543 (35 Kč).

Systém
●

Byla implementována nová verze rozhraní 201704C eReceptu.

●

U eNeschopenky bylo zapracováno API verze 1.8.

●

Před přihlášením do systému je proveden test, zda je verze operačního systému Windows na klien tovi podporována v IS L3. Pokud ne, je zobrazeno varování. IS L3 podporuje na klientech
Windows 7 a novější.
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