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Ceník

Úložný prostor pro Vaše soubory

CGM MEDISTAR

Počet přístupů určuje maximál-
ní počet uživatelů pracujících 
v jeden okamžik. Přístupy 
nejsou vázány na počítač, ale 
z bezpečnostních důvodů lze 
jeden přístup spárovat maxi-
málně se 3 počítači. Spárované 
počítače lze jednoduše uživa-
telsky měnit. V případě potřeby 
lze maximální počet spáro-
vaných počítačů na vyžádání 
bezplatně navýšit.

K ceně za podporu a provoz systému je připočtena vždy jen jedna 
příslušná položka podle velikosti Vašich souborových příloh.

1 290 Kč 650 Kč
/měsíc
1. uživatel

/měsíc

Každý další uživatel

V základní ceně CGM MEDISTAR se můžete těšit na:

» elektronickou komunikaci se zdravotními 
pojišťovnami (eDávky)

» EET
» eNeschopenku
» eRecept, lékový záznam a brevíř
» zabezpečený příjem zpráv od jiných zdravotnických zařízení
» zpracování laboratorních výsledků a jejich 

integraci do karty pacienta (eNálezy)
» tvorbu a odesílání elektronických laboratorních žádanek
» zabezpečené odeslání a příjem zpráv od pacientů
» automatické získání osobních dat pacientů 

pro jejich zrychlené založení
» vedení zdravotnické dokumentace 

v elektronické podobě (eParafa)
» obrazovou dokumentaci

velikost uložených dat podpora a provoz měsíčně

do 5 GB v ceně

5 – 10 GB 150 Kč

10 – 20 GB 250 Kč

20 – 50 GB 500 Kč

ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
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Servisní služby

jednorázový poplatek

Konfi gurace služby a zaškolení
» v rozsahu do 4 hodin 

5 900 Kč

Práce konzultanta za hodinu 1 200 Kč 

Převod dat 6 000 Kč 

Export dat do DASTA4 1 000 Kč 

Cestovné 16 Kč / km

ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

Při osobním zaškolení bude k ceně započteno odpovídající cestovné.

Volitelná rozšíření

měsíčně:
do dvou 
přístupů

za třetí a další 
přístupy

Lékové interakce
» automatická kontrola lékových a potravinových interakcí

300 Kč 60 Kč

Volitelné rozšíření je vždy dostupné pro všechny uživatelské přístupy. Měsíční poplatek za volitelná 
rozšíření nad dva přístupy se řídí celkovým počtem uživatelských přístupů. Pokud se změní počet 
uživatelských přístupů, změní se automaticky i poplatek za volitelná rozšíření.

 měsíčně za ks

CGM TERMINÁL WiFi
» plně propojený bezdrátový platební terminál

490 Kč

Podpora další společnosti
» podpora druhého a každého dalšího IČ v systému

200 Kč
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Volitelná rozšíření

měsíčně za jednoho lékaře/ku

Kvalifi kovaná časová razítka
» pro uživatele/ku vytvářející elektronickou zdravotní dokumentaci

190 Kč

CGM CLICKDOC Telekonzultace 190 Kč

 jednorázový poplatek za ks

CGMesky
» cena za jednu odeslanou SMS

1,70 Kč

ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

NEKLEPAT CZ

jednorázový 
poplatek

instalace
podpora 
a provoz 
měsíčně

Verze DISPLEJ
» elektronická fronta s ovládacím displejem

24 700 Kč 5 000 Kč 350 Kč

Verze BASIC
» základní elektronická fronta

18 500 Kč 5 000 Kč 350 Kč

Vyvolávací systém LITE
» pouze s verzí DISPLEJ nebo BASIC

16 900 Kč 6 000 Kč 75 Kč

Vyvolávací systém PRINT 
» tisk pořadových štítků
» pouze s verzí DISPLEJ 

a vyvolávacím systémem LITE

18 100 Kč 1 000 Kč 37 Kč

ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH


