Έκδοση 2.0

Ασ κ λ ηπ ι ό ς

Δ ι αχε ί ρι σ η Κ λ ι ν ι κ ή ς
Το πληροφοριακό σύστηµα «Ασκληπιός ∆ιαχείριση Κλινικής» αποτελεί µια
ολοκληρωµένη και αξιόπιστη λύση για τη σύγχρονη µηχανοργάνωση των
φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας.
Μέσα από ένα εύχρηστο και γρήγορο περιβάλλον εργασίας πετυχαίνει την άμεση και
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Εύκολο και γρήγορο περιβάλλον εργασίας /
Πρότυπο παραθυρικό σύστηµα προβολών /
Ατοµικές ειδοποιήσεις / Επισύναψη
εγγράφων / Αυτοµατοποίηση συναλλαγών µε
τους ασφαλιστικούς φορείς / Κανόνες
τιµολογιακής πολιτικής / Στατιστική ανάλυση
δεδοµένων / Αυτοµατοποιηµένη έκδοση
αναφορών

∆ιαχείριση Ασθενών
Ιατρικός Φάκελος Υγείας
Προγραµµατισµός Συνεδριών
∆ιαχείριση Αποθηκών
∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Υποστήριξη Νοσηλευτικών Πράξεων
Υποστήριξη Λογιστικής

Ο «Ασκληπιός» είναι ένας ζωντανός
οργανισµός που συνεχώς αναπτύσσεται και
προσαρµόζεται στις τρέχουσες ανάγκες. Οι
χρήστες αυτού χαίρουν αυτόµατων
αναβαθµίσεων και πολυεπίπεδης υποστήριξης
(τηλεβοήθεια, τηλεφωνική υποστήριξη,
φυσική παρουσία κλπ).

Απευθύνεται σε

Συνεχής υποστήριξη & αναβάθμιση

από

Υποσυστήµατα

Υποστήριξη & Αναβάθµιση

Χρήση διεθνών κωδικοποιήσεων

αποφάσεων

Γενικές, Μικτές και Ειδικές Ιδιωτικές
Κλινικές
Κέντρα Αποκατάστασης και Φυσικοθεραπείας
Οίκοι ευγηρίας και Κέντρα Αποθεραπείας
∆ηµόσια Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας
∆ιαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια

...γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση,
εξοικονόµηση χρόνου & χρήµατος αποτελούν
τους κορυφαίους επιχειρηµατικούς στόχους...

Ασφάλεια Χρηστών & ∆εδοµένων
∆ιαβαθµισµένη πρόσβαση / ∆ιασφάλιση
ιατρικού απορρήτου / Αναλυτική καταγραφή
κινήσεων / Εποπτεία κινήσεων από τον
επικεφαλή της οµάδος διαχείρισης

Χρήση ∆ιεθνών Κωδικοποιήσεων
ICD-10 (WHO) / ATC (WHO) / UNII
(FDAUSA) / LOINC (Regenstrief Institute,
Inc) / openEHR / HL7 (Health Level Seven)

Ergobyte Πληροφορική
Η Ergobyte ιδρύθηκε το 2002.

Ιατρικός Φάκελος

∆ηµογραφικά στοιχεία / Στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης / Ατοµικό
ιστορικό / Ιατρικές εκτιµήσεις (παρούσα νόσος, κλινική εξέταση,
παρακλινικές εξετάσεις, διάγνωση, θεραπευτική αντιµετώπιση,
πορεία νόσου) / Νοσηλείες / Θεραπευτικές συνεδρίες /
Παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις / Προγραµµατισµός
συναντήσεων / Οικονοµική παρακολούθηση / Αναφορές
(βεβαιώσεις, γνωµατεύσεις, πιστοποιητικά, πληροφοριακά
σηµειώµατα, προγράµµατα, αποδείξεις, τιµολόγια κλπ)

∆ιαχείριση Ασθενών

Μητρώο ασθενών / Κλειστές και ηµερήσιες νοσηλείες / Βιβλίο
κίνησης / Εισιτήρια-εξιτήρια / Προγραµµατισµός ροής θεραπειών /
Προγραµµατισµός εξετάσεων / Φαρµακευτικές αγωγές-βεβαιώσεις /
Γνωµατεύσεις / Παραπεµτικά εξετάσεων / Νοσήλια και τιµολόγηση

∆ιαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων

Μητρώο προσωπικού / Μητρώο συνεργατών / Προγραµµατισµός
εργασιών / Ατοµικά προγράµµατα εργασίας

Έχει ως αντικείµενο
δραστηριότητας την παροχή
κάθετων λύσεων λογισµικού
για την κάλυψη των
µηχανογραφικών αναγκών
επιχειρήσεων και οργανισµών
του ιδιωτικού και δηµοσίου
τοµέα.
Εκτός από εµπορικά πακέτα
λογισµικού, η Ergobyte
Πληροφορική δηµιουργεί
επίσης εξειδικευµένες λύσεις
που στοχεύουν τις ιδιαίτερες
ανάγκες των πελατών της.
Χάρη στο κοινό πλαίσιο
επιχειρησιακού λογισµικού που
εξελίσσει, µπορεί να προσφέρει
απαράµιλλη ποιότητα σε κάθε
της λύση παραµένοντας

∆ιαχείριση Αποθηκών Φαρµακαποθήκη / Αποθήκη αναλώσιµων / Αποθήκη τροφίµων /
Εισερχόµενα, εξερχόµενα, αναλώσεις / Ελλείψεις / Παραγγελίες

εξαιρετικά ανταγωνιστική σε
επίπεδο κόστους ανάπτυξης και
συντήρησης.

Υποστήριξη Λογιστικής Παραστατικά και συναλλασσόµενοι / ΑΠΥ προς ασθενείς /

Τιµολόγια προς ασφαλιστικούς φορείς / Τήρηση ΕΓΛΣ / Λογιστικός
και εξωλογιστικός προσδιορισµός εσόδων, εξόδων, αποτελεσµάτων

Η Ergobyte Πληροφορική
επενδύει στο µέλλον της
χρηµατοδοτώντας εσωτερικά
την έρευνα στις ΤΠΕ σε διαρκή
βάση. Τα αποτελέσµατα της

Προγραµµατισµός
Συνεδριών

Ατοµικός προγραµµατισµός - Οµαδικός προγραµµατισµός Χωροταξικός καταµερισµός εργασιών

ερευνητικής της οµάδας
ενσωµατώνονται στην
παραγωγική διαδικασία για την
συνεχή βελτίωση των
προϊόντων της.

Ergobyte
Πληροφορική Α.Ε.
Αριστοτέλους 21
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310288434

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Θέσεις εργασίας

• Συµβατότητα µε Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 ή µεταγενέστερο, Linux
KDE και GNOME, MacOS 10 ή µεταγενέστερο
• ∆ιαθέσιµη µνήµη RAM: 512MB κατ' ελάχιστο, προτείνεται 1GB

Fax: 2310288134

E-mail: info@ergobyte.gr
Web: www.ergobyte.gr

∆ιακοµιστής (Server)

• Συµβατότητα µε Windows και Linux, σε γραφικό ή µη περιβάλλον
• Ο server µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως θέση εργασίας
• ∆ιαθέσιµη µνήµη RAM: 1GB κατ'ελάχιστο, προτείνεται 2GB ή και περισσότερο
Χαρακτηριστικά προϊόντος «Ασκληπιός Διαχείριση Κλινικής», Έκδοση 2.0 ©20062010 Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις ιστοσελίδες
www.ergobyte.gr και www.asclepius.ergobyte.gr

