IS L3 verze 2021.06
(změny od verze 2021.05)

Souhrn
●

Možnost nastavit oboustranný tisk u jednotlivých tiskových sestav.

●

Export faktur pacienta pro DZ a.s.

●

Import účtů V/O v rozhraní DASTA pro DZ a.s.

●

[UCV] uzavření cash účtu v módu revize pro vybrané uživatele.

Změny pro uživatele
[APK] Karta pacienta
●

Na gynekologii se po výběru pacienta a v kartě zobrazí upozornění na věk 35/45 let (HPV test).

[AR] Záznam návštěv na RHB
●

Při zápisu nového záznamu (klávesa <INS>) se zobrazí menu s možností volby „Zápis procedury“,
„Zápis do karty“, „Kineziologické vyšetření“.

[APS] Souhrnný přehled zdrav. záznamů pacienta
●

Praktici mohou vidět všechny záznamy svých registrovaných pacientů. Tedy i z citlivých oddělení.
Podle nastavení IS.

[UPK,UPO] Účty pacienta na pracovišti/v organizaci
●

Doplněna možnost storna cash účtu. Úprava názvů a pořadí sloupců. Přidání voleb do filtru: účty pro
ZP a účty mimo ZP.

[UPF] Fakturované účty pacienta
●

Možnost tisku fakturovaných účtů pacienta v cizojazyčných variantách.

[UCF] Cach účty pacienta – fronta k placení
●

Standardní uživatel vidí v centrální pokladně pouze dluhy vystavené u aktuálního (tj. svého) koše.
Nově má standardní uživatel možnost stornovat takový dluh.

[UCV] Vyúčtování cash účtů
●

Nová možnost uzavření cash účtu v módu revize pro vybrané uživatele.

Změny pro správce
[SP] Parametry celého systému
●

Nový parametr Praktici vidí záznamy svých registrovaných pacientů ze všech oddělení.
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[SU] Uživatelé
●

Základní údaje uživatele - evidence historie celého jména uživatele. Změnu jména lze provést přidáním nové položky do historie jména uživatele.

[SOD] Ordinace/oddělení
●

Možnost definovat kraj pro předepisování léčivých přípravků obsahujících vysoce návykové látky
přes eRecept.

[SC] Číselníky systému
●

Prohlídky - odborná vyšetření – číselník slouží pouze pro odborná vyšetření v prohlídkách.

●

Nové úlohy v Systém - úlohy plánovače:
◦

EXPF - export faktur v pacienta v DZ a.s.

◦

IMPUODS - import účtů V/O v rozhraní DASTA v DZ a.s.

[STIS] Parametry pro tisk sestav
●

U varianty tisku lze nastavit výchozí hodnotu pro oboustranný tisk.

●

Oboustranný tisk lze také nastavit u tiskové varianty na stanici.

●

Založen tisk fakturovaného účtu.

[USDG] Práce s dávkami pro ZP - generace
●

U hromadného vrácení dokladů v dávce přidána možnost Oprávněně vrácená dávka (tzn. že se nekopírují účty pro opravy).

[USF] Práce s fakturovanými účty
●

Upravena práce s dávkováním fakturovaných účtů.

●

Možnost exportu fakturovaných účtů ve formátu MD VIDEO.

[UCIS] Číselníky pro účtování
●

Nově je možné nastavit zobrazení sloupce mimoVZP v tabulkách Zdravotních výkonů, Hromadně
vyráběných léků a Zdravotnických prostředků.

Systém
●

Přidání XSD nových verzí DASTA (do verze DS 04.22.04 včetně).

●

Byla implementována nová verze rozhraní 201704E eReceptu (aktivována bude 1. 1. 2022).
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