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Přínosy produktu 
 

 Plná integrace systému 
fakturací pojišťovnám do 
ekonomického systému 

 Záznam jednotlivých položek 
výkaznictví pojišťovnám na 
úroveň pacientů a oddělení.  

 Možnost importů souborů K-
dávek z jiných externích 
nemocničních systémů a 
jejich zpracování do záznamů 
pacientů. 

 Evidence klientů s vazbou na 
ostatní agendy systému.  

 Fakturační modul služeb 
navázaný na objednané 
služby s možností 
vyhodnocení pomocí 
navázaných projektů. 

NaHInv 
Navertica fakturace samoplátcům 
a pojišťovnám 

Navertica fakturace pojišťovnám a samoplátcům (NaHInv) 
je součástí Navertica Hospital Information Systém, resp. 
Navertica Hospital ERP. NaHInv je nadstavbový systém 
vytvořený na platformě Microsoft Dynamics Business Central 
a je vhodný pro nemocnice, polikliniky, léčebny a zdravotní 
zařízení. 
 
NaHInv obsahuje následující oblasti: 
 

 Evidenci pacientů 
 Správu číselníku pojišťoven 
 Evidence výkonů a ZUM/ZULP na zakázce pacienta 
 Evidence cest lékařů v návštěvní době 
 Evidence žádanek o schválení k reviznímu lékaři 
 Komunikace s pojišťovnami (K-dávky) 
 Fakturaci samoplátcům 
 Vyhodnocení nákladů na úrovni pacientů, oddělení v aktuálním 

čase. 
 

Systém NaHInv je nadstavbový systém plně integrovaný 
do uživatelského prostředím (Microsoft) na jednotné databázové 
platformě (Microsoft SQL). Řešení Navertica Hospital ERP je připraven 
v souladu s požadavky na průběžné zaznamenávání údajů v reálném 
čase s možností jejich vyhodnocení. 
 

Charakteristika 
Podklady pro zdravotní pojišťovnu vznikají v pacientských záznamech 
tzv. zakázkách pacienta. Zde jsou informace o typu záznamu 
(hospitalizační záznam, ambulantní, stomatologický), veškerých 
identifikátorech nutných pro vykázání záznamu na pojišťovnu (např. 
číslo pojištěnce, kód zdravotní pojišťovny, identifikace zdravotnického 
zařízení, diagnózu apod), tak i informace o tom jaké výkony byly 
na pacientovi provedeny a jaké ZUML/ZULP mu byly vydány. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nad těmito pacientskými záznamy je následně možné generovat K-dávku sloužící pro komunikaci se zdravotní pojišťovnou. 
 
Při generování K-dávky uživatel určí vykazované období a případně zvolí konkrétní pojišťovnu. Systém následně vrací 
informaci o tom, jestli jsou veškeré zakázky pacienta správně vyplněné (v rozsahu nutném pro sestavení K-dávky) a jestli 
není potřeba některou ze zakázek doplnit. Za předpokladu, že systém vyhodnotí, že některá zakázka je chybná, nedovolí 
K-dávku vystavit. Uživatel musí zakázku buď vyřadit z výkazu, nebo opravit do stavu, kdy je ji možno odeslat na pojišťovnu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za předpokladu, že veškeré údaje jsou správné, vyexportuje uživatel K-dávku. Pro správné vykázání dávek je nutno mít 
správně navedené číselníky jejichž správu NaHInv plně zajišťuje. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za předpokladu, že pacient vyžaduje službu, kterou nehradí pojišťovna, nebo pacient nemá sjednané zdravotní pojištění, 
tak je možno provést fakturaci služeb přímo pacientovi. 
 

Také je možné importovat již vytvořené K-dávky z jiného nemocničního, resp. klinického systému, a to z důvodu vytvoření 
záznamů pacienta, nad kterými lze následně provádět vyhodnocení nákladů. Proces importu K-dávky vytváří jak nové karty 
pacienta, tak i zakázky a položky pacienta. 
 

Shrnutí 
Typické bolesti a požadavky zákazníků v segmentu. 

 Sledování nákladů a výnosů na konkrétní lůžko/pacienta/oddělení v reálném čase s možností výstupů do analytických a 
prezentačních nástrojů. 

Charakteristiky produktu, které reagují na typické bolesti 
 NaHInv v reálném čase sleduje náklady a výnosy na pacienta / oddělení / lůžko / diagnózu. Na základě standardních nástrojů 

Dynamics Bussines Central je možno data zobrazit data standardními nástroji nebo k zobrazení a vyhodnocování využít 
speciálních nástrojů, jako např. Microsoft PowerBI.   

Jaké další výhody produkt poskytuje ve spojení s jinými, obvyklými produkty v segmentu, jak nepřímo podporuje další procesy  
 NaHInv je primárně navržen pro fakturaci samoplátcům nebo těch výkonů a služeb, které nejsou hrazeny pojišťovnami. 

Fakturace je okamžitá, zaznamenané výkony a služby je kdykoliv možné překlopit do faktury, kterou je možné předat pacientovi 
hned při jeho propuštění ze zdravotnického zařízení. 

 Kromě toho, fakturace pro pojišťovny vzniká automaticky u těch výkonů a služeb, které pojišťovna a daného pacienta hradí. 
Komunikace zdravotnické zařízení s pojišťovnami probíhá standardním způsobem v definovaných formátech. 

Co může být výhodou v budoucnu?  
 Výhodou je použitá platforma Dynamics Business Central vyvíjená firmou Microsoft, těsná integrace s nástroji Office 365 a 

možnost jak Cloudové, tak i On-premis řešení. 

 
NAVERTICA a.s. 
Od roku 1990 jsme dodavatelem podnikových řešení na platformě Microsoft Dynamics 365, Dynamics NAV/AX, Business 
Central a Microsoft SharePoint. Naším cílem je nejen dodávka systému, ale zejména zlepšení hospodářského výsledku 
zákazníka využíváním dodaného řešení. Vyvíjíme, implementujeme a podporujeme odvětvová řešení pro výrobní, 
obchodní, projektové a servisní firmy. Komplexní dodávky jsme realizovali v České a Slovenské republice a u zákazníků 
v mnoha evropských zemích, v jižní Africe a v USA. 
 


