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چنینهموداروخانهدرموجوداجناسوداروئیاقالممدیریت
آرایشیاقالموداروها...وفنیحقبیمار،بیمه،سهممحاسبه

روایناز.باشدمیهاداروخانهاصلیهاینیازازجملهبهداشتی
موجودیمالی،هاینیازبابترایطبداروخانهمدیریتسیستم

الماقمازادمحاسبهجدید،سفارشاتانقضا،نزدیککاالهایانبار،
هکگردیدطراحیموارددیگرومختلف،هایشرکتبابتدارویی

:دهیممیارائهراامکاناتبرخیومختلفهایقسمتادامهدر



موجوداقالمگردانیانباربابتانبارمحدودناتعریف

مشابهکاالهایدرتمایزبابتاقالم،تأمینهایشرکتتعریف

مربوطهگروههردرکاالهاتعرفبابتدرختیصورتبهمختلفکاالهایبندیگروه

موجودتعدادمحدودیتبابتکاالمجازحدتعریف

جدیدسفارشاتبرایسفارشحدزیراقالمیادآوریبابتکاالسفارشحدتعیین

سیستمدرشدهتعریفومختلفهایانباربینکاالانتقال

مجموعهدرکاالخروجوورودوکاالگردشمشاهده



هاآنمدیریتبابتانقضاحدزیرکاالهاییادآوری

دواحتبدیلوموجودکاالهایموجودیسنجشبابتکاالفرعیهایواحدتعریف
سنجشهای

کاالهرتفکیکبهکاالهاموجودیوانبارداریجامعوکاملگزارشاتاخذ

موجوداقالمشناساییبابتخوانبارکدبهاتصال

االکخروجووروردهایحوالهبراییکدیگربهمیالدیوشمسیتواریختبدیل

ارافزنرمدرموجودفیلدهایانتخابباافزارنرمدرموجودجداولکلیهچاپامکان



 امکان تعریف حق فنی با توجه به سقف تعریف شده

  امکان اعمال حق تحریر و حق شبانه برای پذیرشات

ا انتخاب دارو در فرم پذیرش با جستجوی کد جنریک و ی
نام دارو

  تعریف کاالهای همراه برای سهولت در پذیرش کاالهای
وابسته

ت لیست کردن خودکار داروهای مشابه با سرچ موجود و روی
فیلد قیمت

یادآوری به کاربر بابت پذیرش داروهای پرونده ای

امکان انتخاب بیمه پایه و تکمیلی

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

خارج کردن پذیرش از لیست بیمه با تیک بدون نسخه

امکان ثبت و یا ویرایش تعرفه بیمه از داخل فرم پذیرش

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

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

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

چاپ فیش پذیرش با بارکد و خواندن صندوق از طریق بارکد

امکان ثبت و بایگانی اطالعات بیمار برای مراجعات بعدی

اربرتعریف لیست پزشکان معرف نسخ به صورت نامحدود برای ک



احد، تعریف تعرفه دارویی برای کاالهای موجود در انبار بر اساس کد دارویی، قیمت و
...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

بیمهبروزرسانی دسته ای و اعمال تغییرات بیمه به صورت دسته ای روی تعرفه های

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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