Systém LBIS/4G
Nástroj pro řízení procesů
v rehabilitačních zařízeních a centrech

Komplexní řešení systému ve
vašem zařízení
Pomocí jednoho systému od jednoho dodavatele budete mít vyřešeny
všechny procesy a agendy v rámci
vašeho zařízení.
Systém dle vašich specifik
Nastavení systému přesně dle
vašich specifika vám zásadně zjednoduší práci a realizované činnosti.
Využijte know-how z oblasti
rehabilitací
Při implementaci a využití systému
poradíme na základě našich dlouholetých zkušeností (70 uživatelů
v ČR a SR), jak nejlépe řídit procesy
ve vašem zařízení. Toto vám přinese
zásadní zefektivnění všech činností.
Komplexní uživatelský support
a rozvoj systému
Komplexní servisní podpora vám
zajistí průběžnou, dlouhodobou
údržbu a rozvoj systému.

Pro koho je IS LBIS/4G určen

Hlavní přínosy IS LBIS/4G

Informační systém LBIS/4G (dále IS LBIS/4G) je
určen pro vedení kompletních provozních agend
následujících zařízení:

• Funkční – celkové zpřehlednění všech realizovaných činností
a procesů v rehabilitačním zařízení.

• Rehabilitační ústavy, kliniky a oddělení
• Ambulantní rehabilitace a centra

• Ekonomické – IS LBIS/4G je účinný nástroj pro řízení a kontrolu
– efektivnější využití zdrojů.
• Výkonové – IS LBIS/4G zajistí komplexní přehled o výkonech
celého rehabilitačního centra.
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Zdravotní
a Rehabilitační agenda
Základní charakteristika RA

IS LBIS/4G

V rámci subsystému Rehabilitační agenda je komplexně řešeno plánování procedur klientům v plné návaznosti na subsystém Zdravotní
agenda.

Subsystém Rehabilitační agenda
V rámci subsystému Rehabilitační agenda jsou k dispozici tyto funkce:

Základní charakteristika ZA
V rámci subsystému Zdravotní agenda je komplexně řešeno vedení
zdravotní dokumentace a další související agendy v plné návaznosti
na ostatní subsystémy IS LBIS/4G.

Subsystém Zdravotní agenda
V rámci subsystému Zdravotní agenda jsou k dispozici tyto funkce:
• Evidence klientů – kartotéka, archiv.
• Komplexní vedení zdravotní dokumentace:
» Uživatelsky definovatelné šablony pro zápis prohlídek (lékaři,
		 fyzioterapeuti, ergoterapeuti, další specialisté).
» Evidence diagnóz, medikací, diet, sledovaných skupin.
»	Procedury – předpis procedur v návaznosti na modul Rehabilitační agenda (časování procedur). Komplexní kontrola dodržování stanovených limitů (cena, počet, průměr, atd.) při předpisu
paušálních procedur. Předpis procedur hrazených nad rámec
paušálu klienta (komerční procedury, bonusové procedury, atd.).
»	Tisk zpráv ze zdravotní dokumentace v libovolném jazyce.
» Automatická evidence všech provedených zdravotních výkonů
		 s možností tisku individuálního účtu klienta.

• Plánování procedur klientům:
» Plánování procedur předepsaných klientům v subsystému Zdra			votní agenda.
» Plánovat procedury je možné automaticky, poloautomaticky
			nebo manuálně, kdy jsou plánované nové procedury nebo
			jejich změny.
» Při plánování procedur jsou kontrolovány tyto omezující pod			mínky: počty procedur, hlavní a vedlejší procedury, zakázané
			kombinace procedur, časy přechodů mezi místy podání proce			dury, pohyblivost klienta, sdílení procedur, návaznost procedur.
» Výstupem z plánování procedur je časový plán jednotlivých
		 procedur pro klienta. Je možné ho tisknout v libovolném jazyce.
• Management rehabilitačního provozu:
» Kompletní administrace a správa nastavení procedur, provozů,
			prostředků.
» Pro obsluhu jednotlivých procedur a provozů je zobrazen nebo
			vytištěn seznam naplánovaných klientů na vybrané datum.
» Kompletní vyhodnocení vytíženosti procedur na provoze, pro			středků a pracovníků.
•	Automatické generování výkonů pro zdravotní pojišťovny dle
naplánovaných procedur.
• Sledování docházky pacientů na procedury.
• Prodej komerčních procedur klientům.

Ukázka obrazovky: Vstupní prohlídka

Ukázka obrazovky: Plánování procedur

Ukázka obrazovky: Předpis procedur

Ukázka obrazovky: Režimy pracovníků
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Vyúčtování & MIS
Základní charakteristika MIS

IS LBIS/4G
Základní charakteristika
V rámci subsystému Vyúčtování & Fakturace je komplexně řešeno
vyúčtování poskytnutých služeb klientům v plné návaznosti na subsystémy Zdravotní a Rehabilitační agenda.

Subsystém Manažerský informační systém je nástroj pro podporu
manažerského rozhodování při řízení rehabilitačního zařízení. Subsystém umožňuje komplexní sledování a vyhodnocování výkonnostních ukazatelů v rámci jednotlivých agend v on-line návaznosti
na subsystémy Zdravotní agenda a Rehabilitační agenda.
V rámci subsystému Manažerský a informační systém je možno sledovat řadu ukazatelů výkonnosti, které je možné členit a filtrovat dle
různých atributů. Hlavní skupiny ukazatelů jsou tyto:
• Ukazatele Obsazenosti – komplexní vyhodnocení vytíženosti
kapacity zdravotního a rehabilitačního provozu.
• Ukazatele Finanční výkonnosti – komplexní vyhodnocení realizovaných finančních výkonů.
• Ukazatele Výkonnosti – komplexní vyhodnocení počtu realizovaných zdravotních výkonů.

Subsystém Vyúčtování & Fakturace
V rámci subsystému Vyúčtování & Fakturace jsou k dispozici tyto
funkce:
• Vyúčtování zdravotních pojišťoven:
»	Kontrola správnosti a úplnosti vykazovaných dokladů při jejich
pořízení.
»	Tvorba kdavek pro vykázání výkonů zdravotním pojišťovnám.
» Tvorba fdavek pro zdravotní pojišťvny.
• Vyúčtování komerčních služeb:
»	Vedení individuálního účtu klienta. Na účet jsou natěžovány položky za poskytnuté komerční služby.
»	
Úhrada poskytnutých služeb pokladnou, kartou, voucherem,
a dalšími volitelnými způsoby
» Vazba na EET.

Ukázka obrazovky: Manažerský informační systém – PC

Ukázka obrazovky: Předepsané procedury

Ukázka obrazovky: Manažerský informační systém – Tablet

Ukázka obrazovky: Seznam a karta RA

Ukázka obrazovky: Manažerský informační systém – Mobilní telefon
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Implementace a servis
Servis a podpora IS LBIS/4G
Po ukončení implementace IS LBIS/4G je poskytován kompletní servis
a podpora. Servis a podpora k IS LBIS/4G zahrnují tyto služby:

IS LBIS/4G

• Hotline – řešení uživatelských dotazů formou telefonické konzultace.
• Dálková správa – řešení dotazů a problémů formou vzdáleného
přístupu přímo v systému uživatele.
• Konzultace a školení – realizace konzultací a školení k IS LBIS/4G.

Technologie IS LBIS/4G
• IS LBIS/4G má architekturou klient/server, která pro svůj běh využívá databázový server MS SQL.
• IS LBIS/4G obsahuje funkčnosti pro odesílání e-mailů a SMS klientům s definovaným obsahem.

• Legislativní upgrade – garance realizace upgradů IS LBIS/4G
v souvislosti s legislativními změnami.
• Funkční upgrade – realizace upgradů IS LBIS/4G v souvislosti s požadavky uživatelů.
• Dálková kontrola systému – preventivní kontrola IS LBIS/4G formou vzdáleného přístupu.

• IS LBIS/4G plně podporuje nasazení v rehabilitačních centrech
s více geograficky vzdálenými pracovišti.

Další informace k IS LBIS/4G

Implementace IS LBIS/4G

Další informace a materiály ke stažení naleznete na www.lauryn.cz.
V případě vašeho zájmu realizujeme nezávaznou prezentaci
IS LBIS/4G.

Při implementace IS LBIS/4G jsou využívány metodiky certifikované
dle normy ISO 9001. Implementace probíhá v těchto etapách:
• Analýza stávajícího stavu – kompletní analýza výchozího stavu
pro implementaci IS LBIS/4G
• Projekt nasazení – definice všech procesů a způsobu jejich řešení
v rámci IS LBIS/4G.
• Parametrizace systému – kompletní nastavení a parametrizace
IS LBIS/4G dle specifik daného uživatele.
• Školení uživatelů – kompletní vyškolení uživatelů pro práci
s IS LBIS/4G. Školení je zakončeno praktickým testem na základě,
kterého je udělen certifikát pro práci s IS LBIS/4G.
• Příprava na náběh ostrého provozu – celková příprava IS LBIS/4G
pro náběh ostrého provozu: zadání klientů, kontrola připravenosti
hardware a další související činnosti.
• Dozor náběhu ostrého provozu – fyzická přítomnost konzultantů u pracovníků uživatele v prvních dnech ostrého provozu a práce
s IS LBIS/4G. Následná realizace kontrolního dohledu formou dálkové kontroly a osobních návštěv u uživatele.
• Vyhodnocení implementace – vyhodnocení výsledků implementace (porovnání s výchozím definovaným stavem) a určení dalších
možností rozvoje informačního systému. Implementace IS LBIS/4G
je ukončena při splnění všech smluvně garantovaných činností
a všechny moduly IS LBIS/4G fungují v reálném ostrém provozu.

Kontaktní údaje
LAURYN s. r. o.
Přeloučská 255
CZ - 530 06 Pardubice 6
Česká republika
Tel.:
E-mail:
Web:

+420 466 971 192, +420 466 971 193
lauryn@lauryn.cz
www.lauryn.cz

LAURYN je registrovaná ochranná známka.
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