Ceník podpory pro stávající klienty
v základní konfiguraci produktů
Ceník platný od 1. 1. 2019
Poslední aktualizace 1. 12. 2018
Všechny ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH.

Produkt

Podpora
měsíčně 1

PC DENT® základní systém
Zahrnuje kompletní řešení pro potřeby terénní nebo klinické
ambulance včetně specializovaných verzí pro odbornosti
gynekologie, pediatrie, oční, neurologie, alergologie,
imunologie, urologie, diabetologie, ORL, HomeCare.
–– základní licence
–– rozšíření o další licence
1

Předplatné podpory zahrnuje garanci trvalé aktualizace programu podle změn legislativy, bezplatný nárok na nová
funkční rozšíření programu a bezplatnou telefonickou poradenskou službu. Zajišťuje také snížené ceny dalších
poskytovaných služeb. Verze neobsahující komerční sdělení (reklamu) má cenu předplatného uživatelské podpory
navýšenu o 50 %. Její fakturace probíhá dle platných obchodních podmínek.
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Volitelné rozšiřující moduly
CGM eTRŽBY - elektronická evidence tržeb
–– licence pro základní pracoviště
–– další pracoviště

150
50

CGM TERMINÁL - platební terminál
–– licence

250

eDávky - přímá elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami
–– licence pro základní pracoviště
–– další pracoviště

130
40

eKontrol komplexní kontrola - automatická a průběžná kontrola
důležitých údajů pro bezchybné vyúčtování zdravotní péče
–– základní pracoviště
–– další pracoviště

220
130

eKontrol základní kontrola - automatická a průběžná kontrola
důležitých údajů pro bezchybné vyúčtování zdravotní péče
–– základní pracoviště
–– další pracoviště

160
100

eParafa - elektronické vedení dokumentace
–– licence pro základní pracoviště
–– licence pro další pracoviště

220
150

eNálezy - načítání a zpracování elektronických zdravotních
dat včetně laboratorních výsledků.
–– licence pro základní pracoviště
–– licence pro další pracoviště

90
30

eNeschopenka - elektronické odesílání neschopenek na ČSSZ
–– licence pro základní pracoviště
–– licence pro další pracoviště

70
30

Obrazová dokumentace
Umožňuje vkládat, editovat a uschovávat snímky přímo u záznamů pacienta.
Je možné dodat i dálkový ovladač (spínač přenosu obrazu).
–– licence pro základní pracoviště
–– licence pro další pracoviště
PC BREVÍŘ 2 - poskytuje podrobné informace o léčivých přípravcích registrovaných v ČR
–– licence pro základní pracoviště
–– licence pro další pracoviště
Fungování tohoto modulu je zajištěno pouze po dobu předplatného podpory.
Účtování v cizích měnách
Vytvoření vlastního ceníku v různých jazykových mutacích a měnách,
vystavení dokladů o účtované péči v různých jazycích.
Integrace NEKLEPAT CZ
2

Podpora
měsíčně

Fungování tohoto modulu je zajištěno pouze po dobu předplatného podpory.
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Cena jedné
SMS

CGMesky
Odesílání SMS zpráv přímo z programu

1.70
Podpora
měsíčně

MEDICAL NET
Komunikační systém MEDICAL NET pro jedno pracoviště
Zahrnuje aktivaci účtu a základního komunikačního ALIASu v systému
MEDICAL NET, vzdálenou instalaci SW u zákazníka a zaškolení zákazníka

100

Komunikační systém MEDICAL NET pro druhé a další pracoviště
Zahrnuje aktivaci přidaného komunikačního ALIASu pro další
pracoviště a nastavení v ambulantním systému zákazníka

80

Poplatek za odeslané zprávy službou MEDICAL NET
Odeslaná zpráva - do velikosti 1 MB

1 Kč / zpráva

Odeslaná zpráva - do velikosti 10 MB

5 Kč / zpráva

Příjem zprávy - cena za příjem zprávy je zahrnuta v měsíčním paušálu

0 Kč / zpráva

Ostatní služby
Vyžádaný servis na místě - cena za hod.
Vyžádaný servis vzdáleně
každých 15 min. telefonní HOTLINE nebo vzdálené správy
Cestovné
cena za 1 km
Nabyvatel licenčních práv
Přenesení systému
Zahrnuje přenesení systému jako celku na jiný nebo reinstalovaný
počítač, včetně všech rozšiřujících modulů a služeb.
3
4
5
6

Cena jedné odeslané zprávy

Cena pro předplatitele
podpory

Cena pro ostatní zákazníky
(bez podpory)

1 000 4

2 000 4

250 5

500

13

13

9 000

-

1 000 6

-

Aktivační poplatek obsahuje 100 volných SMS.
První započatá hodina práce se účtuje celá, dále je účtována každá započatá 0,5 hodina.
Poplatky se vztahují na zásahy nad rámec předplacených paušálů nebo zásahy přesahující dobu trvání 10 min.
Samostatné přenesení služby MEDICAL NET na jiný nebo reinstalovaný počítač, včetně ověření identity uživatele 800,- Kč.
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