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Navertica Hotel Services
(NaHS)
Navertica hotelové služby

Přínosy
Navertica Hotel Services (NaHS) je součástí Navertica Hospital
Information System (NaHIS). NaHS je nadstavbový systém
vytvořený na platformě Microsoft Dynamics Business Central
a je vhodný pro nemocnice, polikliniky, léčebny, zdravotní
systémy s lůžkovým režimem.

NaHS obsahuje následující služby
Správu pacientů
Management lůžkového fondu
Evidence placených služeb
Fakturace služeb
Komunikace s externími službami – jídelna, zavazadlový servis,
prádelna
Vyhodnocení na úrovni pacientů a oddělení v aktuálním čase.…
Systém NaHS 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.

Plná integrace hotelových
služeb do ekonomického
systému.
Evidence klientů s vazbou na
následující agendy systému.
V řešení je připraveno řízení
rezervací a obsazení místností s
vazbou na lůžkový
management.
Evidence placených služeb,
jejich naplánování do kalendářů
pro poskytovatele uvedených
služeb.
Fakturační modul služeb
navázaný na objednané služby s
možností vyhodnocení pomocí
navázaných projektů.
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Charakteristika
Nadstavba, která přidává k základnímu systému funkcionality hotelových služeb. Jde především o evidence klientů
se záznamy pro následnou fakturaci placených služeb. Součástí řešení je rozpis a grafické zobrazení klientů v čase
na místnosti a lůžka s možností předcházející rezervace.
Současně je také evidován rozpis placených služeb na jednotlivé pacienty a obdobně rezervace služeb s vazbou
na kalendáře a kapacitní zobrazení dostupnosti služeb. Pacient při vstupu prochází Check-In workflow a při opouštění opět
procesem Check-Out s kontrolou dodržení potřebných kroků. Součástí rozšíření je také přidělení a objednávání diet
na klienty.

Služby a doplňky
Parametrizace systému
Školení
Prvotní import dat
Provozní podpora
Možnost napojení na externí systémy
Možnost napojení na externí BI …

Podmínky nasazení
Microsoft Dynamics Business Central
Navertica NaHERP
NVR Essentials (volitelně)
Power BI (volitelně)
Navertica NaClin
Scribe (volitelně komunikace mezi
navázanými systémy) …

Rozšířené podklady
Typické bolesti a požadavky zákazníků v segmentu.
Sledování dílčích nákladů a výnosů na pacienty a oddělení v reálném čase s vazbou na ekonomiku a s možností
výstupu Sledování do analytických a prezentačních nástrojů.
Charakteristiky produktu, které reagují na typické bolesti
Struktura jednotlivých agend byla vytvořena s ohledem na dílčí sledování a možnost analytického vyhodnocení
v čase a detailu až na úroveň klienta, oddělení nebo zvolený parametr dle struktury organizace poskytující
hospitalizační péči.
Jaké další výhody produkt poskytuje ve spojení s jinými, obvyklými produkty v segmentu, jak nepřímo podporuje další
procesy
NaHS umožňuje komunikaci s externími systémy a jeho interní propojení se základní ekonomikou systému umožňuje
online zpracování a okamžitou dostupnost manažerských dat.
Co může být výhodou v budoucnu?
Zvolená platforma umožňuje do budoucna dostatečnou vývojovou flexibilitu a podporu MS produktů, jejich
vzájemné propojení a rozvoj. Řešení je připraveno pro Cloudové nebo On-Premise nasazení.

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.

