Modul Kalkulátor

Komplexný nástroj
pre prácu s cenníkmi

Modul Kalkulátor je komplexný nástroj na vypracovanie kalkulácií cien stomatologických výkonov a protetických úkonov na základe skutočných nákladov zdravotníckeho zariadenia. Predstavuje nástroj, ktorý vám svojou funkcionalitou a ponukou
detailných nastavení umožňuje vytvoriť nákladový cenník vašich výkonov. Priamou
integráciou do programu ADAM 3.0 je možné s cenníkom ďalej pracovať a upravovať
ho podľa vlastnej potreby a na základe zmien prevádzkových nákladov vášho pracoviska.
Kalkulátor umožňuje:
Vytvárať viac variantov jedného
výkonu

Diferencovať cenu podľa časovej
náročnosti práce lekára

Pre každý výkon nastaviť samostatný
režim účtovania doplatkov pacienta

Automatickú aktualizáciu cenníka
pri zmene materiálov, nástrojov alebo prístrojového vybavenia

Modul

Kalkulátor Komplexný nástroj pre prácu s cenníkmi

Modul plne podporuje aktuálne legislatívne normy a umožňuje účtovať doplatok pacienta pre výkony so spoluúčasťou
pacienta, pre výkony neuvedené v Katalógu výkonov, za nadštandardný materiál alebo terapeutický postup.

Hlavné výhody modulu:

Varianty cenníka

•

Cenník výkonov je možné vytvoriť jedným z nasledovných
spôsobov:

•

1.

•

3.

Kalkulovaný cenník – cenové kalkulácie vypracované
priamo používateľom programu. Tento cenník je obdobou elektronického cenníka, použitá je rovnaká metodika kalkulovania cien výkonov a úkonov s ručným doplnením hodnoty ceny práce. Súčasťou modulu je vzorový
cenník výkonov a protetických úkonov, ktorý je možné
použiť ako základ pre Vaše ďalšie úpravy.

•

•

•

Zostavenie aktuálneho cenníka pre každý jednotlivý
výkon a protetický úkon podľa skutočných nákladov,
s možnosťou vytvorenia rôznych cien pre rovnaký výkon
podľa použitých materiálov alebo náročnosti.
Evidencia používaných nástrojov a materiálu s aktuálnymi cenami.
Vzorový cenník ako pomôcka pri zavádzaní prvého kalkulovaného cenníka.
Zjednotenie práce s plne hradenými, čiastočne hradenými a výkonmi nehradenými z verejného zdravotného
poistenia.
Tlač aktuálnych cenníkov, vzorových cenníkov protetických prác a archivácia už neplatných cenníkov pre dokumentačné účely.
Plná integrácia s programom ADAM 3.0 – dopočítanie
spoluúčasti pacienta priamo pri vykazovaní výkonov, evidencia príjmov ambulancie.
Automatické generovanie platieb pacientov pre spracovanie pokladničného dokladu v prepojení s ERP/FT.

Externý cenník - štandardná voľba Kalkulátora pre integráciu cenníka, vypracovaného v písomnej podobe externým dodávateľom, do programu. Tento spôsob tvorby
cenníka je založený na ručnom nahrávaní jednotlivých
výkonov a nastavení účtovania doplatkov. Cenník nie je
viazaný na licenciu na modul, je dostupný bez obmedzenia.
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2.

Elektronický cenník (CGM) – komplexne vypracované
kalkulácie cien našou spoločnosťou. Pri výpočte ceny
práce sa vychádza z reálnych nákladov ambulancie na
prevádzku. Priamo vo výkonoch je uplatnená spotreba
materiálov a amortizácia nástrojov a prístrojov priamo vo výkonoch. Dodávaný je v elektronickej podobe
s plne automatizovaným importom dát.

•
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