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Komplexní řešení veterinární praxe

Softwarové
vybavení
pojmenované
VetSoftware V2 nabízí komplexní řešení
agendy veterinárních
ambulancí i
nemocnic. Během neustálého vývoje jsou
jednotlivé funkce a jejich chování pod odborným
dohledem vybraných lékařů z několika zemí EU a nově i
z Ruské federace včetně Ukrainy nebo Běloruska.

Svým zaměřením je program vhodný pro
vedení agendy péče o malá i velká zvířata.
Svou licenční a cenovou politikou, která
zohledňuje
více
možných
variant
spolupráce jednotlivých lékařů, například v jedné
ordinaci se tak navíc stává bezkonkurenčím.

Patřičnou péči věnujeme lokálním
legislativním nárokům i statistickým
potřebám každé země, díky tomu splňuje
náš
program
vysoké
nároky
v
ekonomické i odborné části se zachováním maximální
možné intuitativnosti a jednoduchosti ovládání.

Jednoduché ovládání, uživateli několika
zemí ověřené řešení, unikátní SQL
dotazovací modul i dynamický vývoj – to
vše je VetSoftware V2!

Novinkou je rozšíření o unikátní projekt VetDIS
(www.vetdis.org) určený pro snadnou a efektivní
komunikaci s ostatními lekářskými i ekonomickými
zařízeními a softwary. Od verze 2.2.0 je možné
rozšiřovat program o jednotlivé importy dle požadavků
zákazníků.

Základní instalace programu obsahuje následující moduly: Ordinace, Ekonomika, Katalogy, Konfigurace.

Modul Ordinace obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vedení kompletní agendy klientů, pacientů
ambulace, operace, hospitalizace pacientů
ambulantní kniha, kompletní chorobopis
laboratoře, graf glykemické křivky
přímý přístup do pokladny s plně automaticky
generovaným účtem během práce s pacientem
diář návštěv, plán vakcinací i odčervení
statistiky, přehledy, tiskové sestavy
protokoly
importovací modul VetDIS (vyšetření, laboratoř)
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Modul Ekonomika obsahuje:
nákupy, dodavatelé, sběrné faktury
prodeje, doklady
kompletní sklady
inventury, stavy skladů, kontrola cen
odpisy zboží a materiálu
spotřeba materiálů a služeb
podrobné statistiky s rozsáhlými možnostmi filtrování
dat
• rozdělení výkonů podle jednotlivých uživatelů
• bilance provozu
• importovací modul VetDIS (nákupy)
•
•
•
•
•
•
•

Jednoduché, přehledné, intuitativní

Modul Katalogy obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modul Konfigurace obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jazyky, národní prostředí a měny
nastavení fontů a grafiky aplikace
systémová nastavení databáze a zálohování
tisky a generování PDF, XLS
konfigurace tiskových výstupů a hlaviček dokladů podle
lékaře, firmy
nastavení zakrouhlování
číslování a generování dokladů
konfigurace stavu účtů klientů
možnosti úpravy datumů a časů jednotlivých záznamů
kontroly účtů

správa více jak 20. katalogů
Editor SQL dotazů - NOVINKA
úpravy referenčních laboratorních hodnot
cenové skupiny klientů
typy odčervení a vakcinací
kategorie léčiv
druhy ordinací
funkce uživatelů
zboží – terapie – úkony
názvy ukazatelů biochemie
města a PSČ, a další
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Program je plně lokalizován do českého, slovenského, anglického, rumunského a ruského jazyka. Je možné jej
použít ja samostaný počítač případně v lokální síti LAN nebo přímo v síti Internet. Díky vhodně zvolenému technickému
řešení je možné jej použít v operačních systémech Windows, Linux, Apple.
Pro všechny zájemce je k dispozici demoverze i možnost plného používání programu na dohodnuté období. V
případě zájmu pak i instalace na místě, zaškolení a předvedení programu.
Naším cílem je poskytování kvalitních softwarových produktů v oboru veterinárního lékařství za pomoci široké skupiny
odborníků ze všech odborných oblastí.
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