Produktový list

Název produktu:

Logistický informační systém ISYS

Popis produktu:
Logistický informační systém ISYS od společnosti SALSO, s.r.o. zajišťuje informační podporu
řízení celého dodavatelského řetězce v oblasti dodávek léčivých prostředků, zdravotnického
a všeobecného materiálu, tj. řízení vzájemně propojeného skladového hospodářství
centrálních skladů a lokálních skladů na odděleních.
Logistický informační systém podporuje řízení nákupu s možností automatického generování
nákupních objednávek, řízení konsignačních skladů nemocnice, řízení skladového
hospodářství centrálních skladů a lokálních skladů na odděleních se vzájemnou
automatickou vazbou, automatické generování interních objednávek oddělení, evidenci
spotřeby na oddělení s možností rozšíření evidence až na pacienta a automatické zaúčtování
všech pohybů centrálních skladů a příručních skladů.
Logistický informační systém je upraven tak, že u léků a zdravotnického materiálu je možné
artikly programově svázat s číselníkem PDK, nebo s číselníkem SUKL. Takto je zajištěna
jednotnost identifikace artiklů od výrobců, přes dodavatele, sklady až po místo spotřeby
v nemocnici. Zároveň jsou vytvořeny předpoklady pro provázání NIS a logistického
informačního systému. Zavedení jednotných číselníků je nezbytné pro optimalizaci a
sofistikovanou informační podporu definovaných logistických procesů, rozvoj elektronického
obchodování a otevřenost systému pro případné společné nákupy aliancí zdravotnických
zařízení.
Systém je připravený pro rozšíření o modul, zajišťující využití čárových kódů a mobilních
skenerů v celém procesu toku materiálu.

Technické požadavky:
Řešení je založeno na technologii Client – Server.
Z hlediska hardware je požadován server se systémem Microsoft Windows Server 2003 a
vyšší, Microsoft SQL Server 2008 licencovaný pro požadovaný počet uživatelů. Systém je
možné provozovat v režimu tlustého i terminálového klienta.
Minimální parametry serveru:
Server typu HP ProLiant ML 370
4 GB RAM
30 GB kapacity v diskovém poli
Doporučená konfigurace stanice - běžný kancelářský PC se systémem Windows XP a vyšší,
s pamětí 4GB RAM, disk 10 GB a více. Aplikační software je vyvinut v MS Visual Studio.NET.
Data jsou uložena v databázi MS SQL.
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Orientační harmonogram implementace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpracování projektu implementace – cca 1 měsíc
Instalace serverové části software - cca 1 týden
Instalace klientské části software, převody dat – 1 týden
Školení uživatelů, zpracování případných modifikací – cca 2 týdny
Zahájení zkušebního provozu software - cca 1 měsíc od zahájení implementace
Běžný provoz software – 1 měsíc od zahájení zkušebního provozu software

Složení ceny:





Licence SW
Implementace sytému
Zaškolení, podpora rozjezdu a projektové řízení
Maintenance systému
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