Informacje o produkcie
Utworzono 28-06-2017

MAGAZYN LEKÓW w gabinecie weterynaryjnym (5.a)
Cena : 376,38 zł
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

MAGAZYN LEKÓW 5.a w gabinecie weterynaryjnym.
nowy program dla lekarzy weterynarii.
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UWAGA: Ten program wykonany został na zlecenie jednego z Klientów i sprzedawany jest w takiej wersji jak
prezentowane "demo". Nie podlega bezpłatnej aktualizacji.
Sprzedawany INNY program o nazwie GABINET WTERYNARUJNY GOLD zawiera także magazyn leków i jest
aktualizowany bez dodatkowych opłat.
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...... przeznaczony w szczególności dla lekarzy, ktorzy wolą prowadzić dokumentację związaną z leczeniem w formie
papierowej, a chcieliby mieć rozwiazany problem magazynu leków w sposób szybki i przyjemny. A ponieważ bez
komputera jest to trudne - stworzylismy program prosty, zautomatyzowany i intuicyjny. Zdjęcie ze stanu
magazynowego użytego w leczeniu leku trwa kilka sekund i może być zrobione w trakcie wizyty, po niej, lub pod
koniec dnia ( na podstawie zapisów w księdze klinicznej ) ......
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Prowadzenie gabinetu weterynaryjnego (lecznicy) wymaga od lekarza wykonania szeregu czynności biurokratycznych, wśród ktorych
prowadzenie magazynu leków jest najbardziej parcochłonne.
Wynika to z faktu, że stany magazynowe rozliczane są w kontekście poszczególnych dostaw. Nie wystarczy więc wykazać, że uzyto np.
leku biocan, ale okreslić z której dostawy, jaki jest jej stan i rozchód.
Zestawienia rozchodu leków są wymagane przez nadzór farmaceutyczny. Inne dokumenty jak remanent, sa niezbędne dla rozliczeń
finansowych z urzędami skarbowymi i są znaczącym składnikiem wyliczanego podatku.
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Część lekarzy prowadzi podstawową dokumentację w formie papierowej: ksiega kliniczna, ewidencja zwierząt gospodarskich, szczepienia i
taki styl pracy jest dla nich najwygodniejszy.
Dla nich własnie mamy w ofercie MAGAZYN LEKÓW W GABINECIE WETERYNARYJNYM - prostą aplikacje pozwalajaca na prowadzenie
ewidencji leków. Wygląda to tak:
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Lekarz prowadzi w dotychczasowy sposób dokumentacje papierową..
W momencie użycia leków ( lub po wizycie ) szybko i łatwo kilkoma kliknięciami myszy zdejmuje ze stanu odpowiednie produkty, wpisując numer pozycji
jaki nadał w swojej dokumentacji..
Okresowo ( np pod koniec dnia, miesiąca ) może wydrukować listę wydań, dokumenty WZ, remanent, dokument rozchodu leków etc.
W kazdej chwili ma wgląd w stan magazynu i dostaw, leki z kończącym się terminem ważności, stanami minimalnymi
Może też lek wycofać w oparciu o protokoł utylizacji.
Istnieje możliwość pełnej edycji danych. W przypadku błedów zapisu można w każdej chwili dokonać poprawek.
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Chętnie udzielimy dodatkowych informacji poprzez nasz formularz kontaktowy.
Zapraszamy !

