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IT PRODUKT 2016 |  INFORMAČNÍ SYSTÉMY /  NÁSTROJE PRO SPRÁVU

Podpora práce lékaře u lůžka

Mobilní vizita 
pro Fons Enterprise

Kategorie:
Informační systémy
Stapro, www.stapro.cz

Přihlašovatel:
Stapro, www.stapro.cz
výrobce

Použití produktu: Mobilní vizita (MV) jako součást nemocničního systému (NIS) Fons 
Enterprise firmy je určena pro lékaře pracující u lůžka pacienta. Ti jejím prostřednictvím 
mají náhledový přístup do všech nezbytných dat zdravotnické dokumentace vedené 
v NIS. Lékař do NIS přímo z vizity zadá příslušný zápis, který je on -line k dispozici 
i ostatním uživatelům NIS. Produkt tak výrazně šetří čas lékaře a zrychluje navazující 
procesy v nemocnici.

Popis produktu: Mobilní vizita je webová aplikace, která umožňuje přístup ke zdravot-
nické dokumentaci pacienta – plně v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdrav. služ-
bách, a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdrav. dokumentaci. Lékař má k dispozici data z NIS 
(zprávy, výsledky, operační protokoly apod.) a zároveň může i zadávat záznamy do de-
kurzu a ordinovat léky, které pacient potřebuje. Všechny změny se ihned projeví v NIS, 
sestra tedy nemusí čekat a může vykonat pokyny v dekurzu v době, kdy je lékař ještě na 
vizitě. Všechny záznamy lékaře lze opatřit i elektronickým podpisem nutným pro vedení 
zdravotnické dokumentace v el. podobě.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta přímo od lůžka
 ■ Možnost okamžitě zadávat data do dekurzu
 ■ Přístup do NIS se zachováním bezpečnostních prvků
 ■ Podpora elektronické podoby vedení zdravotnické dokumentace
 ■ Plná podpora dotykových zařízení
 ■ Šetří čas lékaře
 ■ Zrychluje navazující procesy v nemocnici

Záruka: 24 měsíců

Cena (bez DPH): 3 000 Kč na jednoho uživatele (lékaře)

Nástroj pro správu IT prostředků

MagikInfo 14.5

Kategorie:
Nástroje pro správu
MagikInfo, www.magikinfo.cz

Přihlašovatel:
MagikInfo, www.magikinfo.cz
výrobce

Použití produktu: MagikInfo má široké uplatnění – IT manažerům přináší např. ne-
zbytné informace o stavu instalací softwarových produktů a licencí. Obsahuje také kom-
pletní asset management pro řízení IT majetku v organizaci a poskytuje rovněž nástroje 
pro vzdálenou správu jako třeba vzdálená distribuce SW nebo ovládání počítače na 
dálku. Ředitelé nebo vedoucí oddělení mohou informace o aktivitě zaměstnanců na po-
čítačích využít podle svých potřeb. Helpdeskové řešení pak mohou využívat k řešení uži-
vatelských požadavků jednotlivá oddělení i celý podnik.

Popis produktu: MagikInfo je modulární systém zaměřený na tři oblasti. MagikAudit 
přináší důležité informace o softwaru a hardwaru, nabízí kompletní asset management 
i nástroje pro správu jako např. vzdálená distribuce SW. MagikMonitor sleduje využití 
aplikací, internetu, náklady na tisk a přináší podrobné statistiky o aktivitě uživatelů. 
Kontroluje také možnosti zapojování USB disků a sleduje vynášená data. A konečně 
MagikHelpdesk je systém pro správu požadavků reflektující praktiky ITIL, s pokročilým 
workflow či propojením s e -mailem.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Generický vzor detekce softwaru
 ■ Automatické přiřazování licencí
 ■ Komplexní asset management
 ■ Report designer pro předávací protokoly
 ■ Vzdálené distribuce – (od)instalace, skripty atd.
 ■ Pracovní profil uživatele – podíly aktivity
 ■ White list povolených USB Flash
 ■ Blokování vybraných aplikací a www stránek
 ■ Helpdesk odpovídající praktikám ITIL
 ■ Propojení s e -mailem (požadavky z e -mailu, notifikace)

Cena (bez DPH): v závislosti na velikosti instalace od 3 000 Kč
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