نرمافزارمدیریتداروخانهرایطب
شرکت مهندسی فراپرواز هوشمند
تولید کننده نرم افزارهای اتوماسیون هوشمند

مدیریت اقالم داروئی و اجناس موجود در داروخانه و هم چنین
محاسبه سهم بیمه ،بیمار ،حق فنی و ...داروها و اقالم آرایشی
بهداشتی ازجمله نیاز های اصلی داروخانه ها می باشد .از این رو
سیستم مدیریت داروخانه رایطب بابت نیاز های مالی ،موجودی
انبار ،کاالهای نزدیک انقضا ،سفارشات جدید ،محاسبه مازاد اقالم
دارویی بابت شرکت های مختلف ،و دیگر موارد طراحی گردید که
در ادامه قسمت های مختلف و برخی امکانات را ارائه می دهیم:

 تعریف نا محدود انبار بابت انبار گردانی اقالم موجود
 تعریف شرکت های تأمین اقالم ،بابت تمایز در کاالهای مشابه
 گروه بندی کاالهای مختلف به صورت درختی بابت تعرف کاالها در هر گروه مربوطه
 تعریف حد مجاز کاال بابت محدودیت تعداد موجود
 تعیین حد سفارش کاال بابت یادآوری اقالم زیر حد سفارش برای سفارشات جدید
 انتقال کاال بین انبار های مختلف و تعریف شده در سیستم
 مشاهده گردش کاال و ورود و خروج کاال در مجموعه

 یادآوری کاالهای زیر حد انقضا بابت مدیریت آن ها
 تعریف واحد های فرعی کاال بابت سنجش موجودی کاالهای موجود و تبدیل واحد
های سنجش
 اخذ گزارشات کامل و جامع انبارداری و موجودی کاالها به تفکیک هر کاال
 اتصال به بارکد خوان بابت شناسایی اقالم موجود
 تبدیل تواریخ شمسی و میالدی به یکدیگر برای حواله های ورورد و خروج کاال
 امکان چاپ کلیه جداول موجود در نرم افزار با انتخاب فیلدهای موجود در نرم افزار



امکان تعریف حق فنی با توجه به سقف تعریف شده



خارج کردن پذیرش از لیست بیمه با تیک بدون نسخه



امکان اعمال حق تحریر و حق شبانه برای پذیرشات





امکان ثبت و یا ویرایش تعرفه بیمه از داخل فرم پذیرش

انتخاب دارو در فرم پذیرش با جستجوی کد جنریک و یا
نام دارو





تعریف کاالهای همراه برای سهولت در پذیرش کاالهای
وابسته

محاسبه سهم بیمه ،بیمار ،حق فنی ،مازاد و ...به صورت خودکار و
قابل رویت کاربر





لیست کردن خودکار داروهای مشابه با سرچ موجود و رویت
فیلد قیمت

مشخص کردن داروهایی که مشمول بیمه مورد نظر نمی باشند
برای کاربر





یادآوری به کاربر بابت پذیرش داروهای پرونده ای

اخذ گزارشات پذیرش های صورت گرفته بر اساس فیلد های مورد
و چاپ موارد مورد نیاز



امکان انتخاب بیمه پایه و تکمیلی





چاپ فیش پذیرش با بارکد و خواندن صندوق از طریق بارکد

اتصال به بارکد خوان بابت اضافه کردن دارو و یا بارگذاری
اطالعات شخصی و بیمه ای



امکان ثبت و بایگانی اطالعات بیمار برای مراجعات بعدی



تعریف لیست پزشکان معرف نسخ به صورت نامحدود برای کاربر

 تعریف تعرفه دارویی برای کاالهای موجود در انبار بر اساس کد دارویی ،قیمت واحد،
تعرفه بیمه ،مازاد ،سهم بیمه بیمار سازمان و...
 امکان تعریف بیمه های پایه و تکمیلی و تعرفه های آن ها
 امکان بروز رسانی گروهی قیمت اقالم بیمه ای از داخل تعرفه های بیمه

 مشخص کردن داروهای پرونده ای و هشدار به کاربر بابت پیگیری های الزم
 امکان تعیین سقف مبالغ نسخه به تفکیک تخصص های مورد نیاز
 انتقال و کپی تعرفه های بیمه از یک بیمه به بیمه دیگر

 بروزرسانی دسته ای و اعمال تغییرات بیمه به صورت دسته ای روی تعرفه های بیمه
 اخذ گزارشات و دیسکت های بیمه ای مناسب هر بیمه

 امکان اتصال به سیستم پیامک و راتباط با بیماران
 اتصال به و بسایت شرکت و بروز رسانی قیمت ها و تعرفه ها موجود
 اخذ و ایجاد گزارشات مورد نیاز به صورت نموداری و یا چاپی از برنامه
 طراحی آزاد فرم و آرم فیش ها و گزارشات توسط کاربر
 یکپارچگی صندوق و پذیرش با توجه به نیاز داروخانه
 طراحی و سفارش کلیه گزارشات حسابداری ،مالی ،بیمه ای ،پزشکان معرف و...
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