Efektívne riešenie
dopravy
v zdravotníctve

ADAM 3.0 Transport

je program špecializovaný na spracovanie agendy
súvisiacej s dopravou v zdravotníctve. Je určený pre pracoviská DZS, ZZS, LSPP
a iné, ktoré vykazujú poskytnuté služby zdravotným poisťovniam. Podporuje všetky
v súčasnosti vyžadované rozhrania pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami.
Komplexné riešenie pre evidenciu a administratívu dopravy
Rozsiahle možnosti prispôsobenia funkčných vlastností programu
potrebám používateľa
Pravidelné aktualizácie a pridávanie novej funkcionality
ADAM 3.0 Transport je súčasťou novej generácie programov ADAM 3.0,
určených pre všetky moderné operačné systémy Windows od verzie XP vrátane.

Jednoduché ovládanie programu
•
•
•

Nástrojová lišta s prehľadnými ikonami.
Pravé tlačidlo myši zobrazuje ponuky na vyplnenie položiek.
Farebná schéma pre ponuky zvýrazňuje rozlišovanie
v ponukách a zoznamoch.

Vykazovanie a zúčtovanie pre poisťovne
a partnerov

Aktualizácia programu a ochrana dát

ADAM 3.0 Transport umožňuje spoľahlivé vykazovanie jázd
do zdravotných poisťovní, oddelené vykazovanie prevozov
v SR a pre ÚDZS. Z programu je možné zobraziť a tlačiť výstupné kontrolné zostavy a prehľady podľa rôznych kritérií
alebo ich exportovať do formátu pdf. Samozrejmosťou je tlač
Príkazu na dopravu.

Pravidelná aktualizácia programu je zabezpečená zasielaním
aktualizácií na CD nosiči alebo internetovou aktualizáciou.
Ochrana dát je zabezpečená zálohovaním na vymeniteľné
médium alebo napaľovaním na CD/DVD.

Nadstavbové moduly
Overenie poistného vzťahu – online overovanie aktuálneho
poistného vzťahu pacienta.

Podpora
•
•
•
•

Dostupnosť inštalačného CD na internetovej stránke.
Zaškolenie v používaní programu pre nového zákazníka.
Úplné prebratie dát z pôvodného programu WinAdam
pre existujúcich zákazníkov.
Bezplatná telefonická podpora v pracovných dňoch.

Varianty programu

ADAM 3.0 Transport umožňuje napaľovanie dávok pre poisťovne na CD/DVD médium.
Na bezchybné vykazovanie odosielateľov ponúka program
ich hromadnú aktualizáciu. Správnosť už vykázaných kódov
odosielateľov je možné hromadne overiť a následne opraviť.

Kniha jázd
Súčasťou programu je kniha jázd, umožňujúca evidenciu
a správu údajov prevozov pacientov. Zároveň je možné sledovať aj čerpanie PHM jednotlivých vozidiel.
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Spracovanie dokladov a dávok pre ZP
Napaľovanie dávok na CD
Kartotéka pacientov
Účtovanie doplatkov
Kniha jázd
Prehľad čerpania PHM
Tlačivo Príkaz na dopravu
Krátke pomocné texty
Číselník zmluvných vzťahov
Číselník cieľov prevozu
Overenie poistných vzťahov
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ADAM 3.0
Pri prevozoch typu DZS a INF je možné vo vykazovaní evidovať doplatky pacientov a sprievodcov.
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Program je dodávaný vo verzii s plnou funkčnosťou Adam
3.0 Transport a ako základný variant Adam 3.0 Transport Start.

