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NEM CSAK VISUAL SZOLGA® FELHASZNÁLÓKNAK!
Tisztelt Doktornő, Doktor Úr!
Szeretnénk figyelmébe ajánlani a HIP Számítástechnikai Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. által készített
Visual SZOLGA® COVID-19 Oltásszervező programmodult. Segítségével azonnal feldolgozható az oltásra
várók listája, automatikusan kiküldhetők a névre szóló adatokat, időpontot, helyszínt tartalmazó értesítő emailek, összeállítható az oltási pontnak küldendő Excel táblázat, valamint a rendelőben történő oltás
előjegyzési naptára.

COVID-19 OLTÁSSZERVEZÉS - AUTOMATIZÁLVA
Egy felületen minden, az
oltásszervezéshez szükséges
információ megtalálható.
Az oltásra regisztráltak listáját
tallózással választhatja ki a
számítógépen elmentett fájlok
közül.
A megjelenő lista soraiban
pipálással jelölheti ki azokat,
akikkel dolgozni szeretne (pl.
akik telefonon megerősítették,
hogy kérik a rendelkezésre álló
oltást.)
A kipipált sorokra egyszerre
megadhatja az oltás típusát, az
oltásra kijelölt napot és a kezdő
időpontot, valamint az oltás
helyszínét (rendelő/oltópont).

Az adott napra és oltópontra
szervezett oltások Excel táblája a
jelölt sorok alapján automatikusan
elkészül. Ehhez elegendő a
kitöltendő .xls fájlt kiválasztani, az
értelemszerű kitöltést az
oltásszervező elvégzi.
A rendszerből kör e-mail is
kiküldhető, amely tartalmazza az
oltással kapcsolatos információkat
és a csatolt hozzájárulási
nyilatkozatot.
Beállíthatók különböző értesítési és
oltási státuszok. Az ezeknek
megfelelő páciensek listája azonnal
megjeleníthető. 1-1 sorra kattintva
pedig egy adott páciens oltási
adatai is megtekinthetők.

REGISZTRÁLÁSTÓL
AZ OLTÁSIG
Az oltásra regisztráltak
listájának automatikus
feldolgozásától a személyre
szabott oltási adatokig:
Ilyen egyszerűen!
1. Válassza ki a regisztráltak listáját
tartalmazó Excel fájlt.
2. Szűkítse a listát tetszőlegesen a
beadható oltás típusának és
darabszámának megfelelően.
Jelölje meg a listában az adott
napon megjelenni kívánókat.
3. A regisztrációs lista jelölt sorai
alapján a rendszer automatikusan
készít időbeosztást, oltópontnak
küldendő Excel táblát, értesíti a
pácienst e-mailben, illetve a
rendelőben oltáshoz a Visual
SZOLGA® rendszerben összeállítja
az orvos előjegyzési naptárát.
4. A Visual SZOLGA® háziorvosi
rendszerben az előjegyzési
naptárból közvetlenül indíthatja az
ellátás dokumentálását.
5. Optimalizált lekérdezések, listák
készíthetők a rendelkezésre álló
adatokból.

TESTRESZABHATÓ PARAMÉTEREK
• Dolgozhat saját, vagy központilag kiküldött beteglistából.
• Számos különböző szűrő szerint kérdezheti le az oltási adatokat (pl. egy napon oltott, adott
oltóanyaggal oltott, még oltásra váró, második oltását váró stb.)
• Tetszőleges időintervallumokat adhat meg az oltások beadásához és adminisztrálásához.
• A modul működtethető hálózatban is: adatrögzítés több számítógépen egyszerre.

NEM CSAK VISUAL SZOLGA®
FELHASZNÁLÓKNAK
A modul önálló rendszerként is
működtethető, használatának nem
feltétele, hogy Ön Visual SZOLGA®
felhasználó legyen.
Az adatbázis forrása a páciensek
Excel táblázata, valamint a
kimeneti adatként az oltópontnak
szánt Excel táblázat feltöltése is
külső fájlba történik.
A praxisonként rendelkezésre
álló oltóanyag fajtájának és
mennyiségének megfelelően
pillanatok alatt összeállítható az
oltandók listája.

Egy képernyőn minden
szervezési teendő elvégezhető,
áttekinthető, így az oltásszervezés
hatékonysága jelentősen
növelhető.

EESZT-KAPCSOLATTAL
A regisztráltak oltottságának
ellenőrzése céljából EESZT
kapcsolatot is biztosít az
oltásszervező rendszer.

COVID-19
Oltásszervező
ára: bruttó 12 700.- Ft

A betöltött regisztrációs listában az
EESZT kapcsolat révén lehetővé
tesszük az egyes regisztráltak
oltási státuszára vonatkozó adatok
lekérdezését, aktualizálását.

Megrendelhető:
szolga@hipkft.hu
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