ERP ile hastanenizi yönetin !
Finansal, idari ve medikal
modüllerin hepsi tek platformda.

Hastaneler için özel geliştirilmiş SAP MedicalOne HBYS (Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi) medikal, idari ve finansal süreçlerin yönetimini kapsayan
entegre kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümüdür.

Bir Bakışta SAP Medical One;

İdari Modüller;

●

Hasta İşlemleri

●

Finansal Yönetim

●

Yatış İşlemleri

●

Crm

●

Randevu Yönetimi

●

İK Yönetimi

●

Medikal Bilgi Yönetimi

●

Satınalma Yönetimi

●

e-Reçete - e-Rapor

●

Hizmet Yönetimi

●

Sağlık.Net

●

İş Zekası

●

Medula İşlemleri

●

Mobil Çözümler

●

Dijital Order

●

Özelleştirme

●

Hemşire İzlem

●

Kan Bankası

●

Laboratuvar (Lis)

●

Radyoloji (Ris)

●

Online İşlemler

Hasta İşlemleri;
“Medical One” hasta kayıt işlemlerini randevu yönetimine entegre
bir şekilde kolaylıkla yapmanıza olanak sağlar.

Hizmet kayıt işlemleri sonrası indirim, avans, tahsilat ve fatura
işlemlerini yalnızca bir kaç tıklama ile Muhasebe sisteminize tam
entegre bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı hasta üzerinde Cari, SGK, Özel Sağlık Sigortası ve
Anlaşmalı kurum işlemlerini otomatik olarak yönetebilirsiniz.

Gelişmiş hizmet kuralları sayesinde kontroller işlem sırasında
gerçekleştirilerek Medikal Finans faturalaması için ön hazırlık
sağlanır.

Yatış ve Servis İşlemleri;
Yatış planlaması ile başlayan bu süreçte Servis ve Yatak
dolulukları optimize edilir.

Servis ve Branş ayrımları ile hemşirelik hizmetleri yönetimi
kolaylaştırılarak, ortak yatak kullanımı sağlanabilir.

Servis işlemleri sonrası temizlik ve bakım gibi idari süreçler
işletilebilir, otelcilik faaliyetleri yürütülebilir.

Hemşire takip ve gözlem işlemleri ile veriler anlık olarak alınarak
hasta epikrizi süreç içerisinde oluşturulur.

Ameliyathane yönetimi, ekip planlamaları randevu sistemine dahil
edilerek personel ve ameliyathane verimliliği artırılır.

Medikal Bilgi Yönetimi;
Her branş için özel geliştirilmiş medikal ekranlar sayesinde
medikal takiplerinizi kolaylıkla yapabilir, branşlara bağlı olarak
değişen iş süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Hastalar için medikal özgeçmiş ve muayene bilgilerini kolaylıkla
kayıt

altına

alabilir,

geçmiş

bulgulara

birkaç

tıklama

ile

ulaşabilirsiniz.

Göz, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Beslenme ve Diyet, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Diş vb. gibi
tüm branşlar için özel modüller ile medikal bilgiler sistematik olarak
kayıt altına alınır.

Bakanlık Entegrasyonları (E-Reçete, E-Rapor, Sağlık.Net, Medula);
Hasta kayıt sırasında alınan bilgiler ve medikal işlemler sırasında
girilen tüm veriler Sağlık.Net, e-Nabız gibi bakanlık sistemleri ile
anlık olarak paylaşılır.

Gelişmiş hizmet kuralları sayesinde kontroller işlem sırasında
gerçekleştirilerek Medikal Finans faturalaması için ön hazırlık
sağlanır.

Medula faturalama işlemleri maksimum gelir sağlayacak şekilde
kurgulanmıştır. Bu kurgu ile faturalama işlemleri sırasında ki
hatalar engellenmektedir.

SKRS entegrasyonları ile ilaç - etken madde eşleşmeleri otomatik
olarak yapılarak, aktif ilaç listeleri sürekli güncellenmektedir.

Eczane - Tıbbi Sarf Yönetimi, e-Order İşlemleri;
Malzeme yönetim modülü seri takip ve lot takibi yapıları ile son
kullanımlı malzeme yönetiminin kolaylıkla yapılmasına olanak
sağlamaktadır.

Malzeme satınalma ve satış modülleri ile entegrasyonu sayesinde
anlık maliyet hesaplamaları oluşturulmakta, böylelikle karar destek
sistemine veri sağlamaktadır.

Mip (Malzeme İhtiyaç Planlaması) altyapısı sayesinde kritik stok
takipleri endüstriyel seviyede yapılabilmektedir.

e-Order modülü ile hastaya özel malzeme yönetimi ve karışımları
oluşturularak, cep depo ihtiyacı minimize edilmektedir.

Mobilite

özellikleri

verilebilmektedir.

sayesinde

doktorlar

hasta

başı

order

Laboratuvar Yönetimi (Lis);
Laboratuvar

talepleri

ile

başlayan

süreçte,

numune

alım,

laboratuvar kabul, çalışma ve onaylama şeklinde süreçler devam
etmektedir.

Panik

değerlerde

ilgili

hekimlere

uyarılar

otomatik

olarak

gerçekleştirilmektedir.

Kit takipleri test çalışmalarına göre yürütülerek, depo ve satınalma
ile entegre bir şekilde süreç işletilir.

Laboratuar cihaz entegrasyonları ile test istemleri cihaza aktarılır
ve sonuçlar anında test kayıtlarına aktarılır.

Dış

laboratuvar

testleri

tanımlanarak,

maliyet

çalışmaları

yürütülebilir. Ayrıca veri entegrasyonu sayesinde dışarıdan
çalışılan test sonuçları otomatik olarak sisteme alınmaktadır.

Radyoloji Yönetimi (Ris);
Görüntüleme talepleri ile başlayan süreçte, randevu, çekim işlemi,
rapor

yorumlama

ve

onaylama

şeklinde

süreçler

devam

etmektedir.

Standart rapor şablonları oluşturularak benzer tetkikler için sonuç
girişleri kolaylaştırılmıştır.

Pacs entegrasyonu sayesinde görüntüleme cihazlarına test ve
hasta detayları aktarılmakta, görüntülere ulaşım hem radyoloji
birimi tarafından, hem de istem yapan hekim tarafından
sağlanabilmektedir.

Bakanlık

Teletıp

gönderilmektedir.

servislerine

veriler

otomatik

olarak

Online İşlemler;
Online Randevu modülleri ile hastalar Web portalı üzerinden
randevuları alabilmektedir. Ayrıca Sonuç Sorgulama modülleri ile
laboratuvar ve radyoloji sonuçlarını internet portalı aracılığı ile
alabilirler.

Web Portal yönetimi de SAP içerisinden yapılabilmektedir.
İşe başlayan hekimlerin bilgileri anlık olarak Web Portalından
görüntülenebilir.

Online entegrasyon özellikleri sayesinde dış sistemler ve
paydaşların sistemlerine veri paylaşımları kurgulanmaktadır.

İş Zekası;
SAP Business One'ın SAP Crystal Çözümleri de dahil olmak üzere
entegre iş zekası özellikleri, kullanıcıya İş Zekası gereksinimleri
için seçenekler ve esneklik sunar.

Analiz ve karar alma süreçlerine yardımcı olmak için muhasebe,
işletme, stok ve mali raporları gibi bir dizi rapor standart olarak
sağlanır.

Sorgu sihirbazı sayesinde sorgu oluşturmak isteyen ancak SQL
sözdizimine aşina olmayan kullanıcılar da rapor sorguları
üretebilir.

Medikal dashboard’lar sayesinde hastanede oluşan anlık veriler
kolaylıkla ve anlaşılabilir bir şekilde izlenebilir.

Muhasebe ve Finans İşlemleri;
SAP Business One, tamamen entegre finans ve bankacılık
yönetimi işlevleri içerir. İşlemler kaydedildiğinde, muhasebesel
hareketler (defteri kebirde bir yevmiye kaydı vb.) otomatik olarak
oluşur.

Benzer şekilde hasta kabul sırasında yapılan tüm finansal işlemler
muhasebe

modülü

ile

ilişkilendirilir.

Böylelikle

muhasebe

entegrasyon zorlukları ortadan kalkmış olur.

Nakit akış ve finansal tablolar; yatan hastaların tahmini taburcu
tarihlerine,

medikal

finans

süreçlerindeki

tarihlerine göre otomatik olarak şekillenir.

tahmini

tahsilat

Crm (Müşteri İlişkileri Yönetimi);
SAP Business One CRM özellikleri sayesinde hasta ve müşteri
farkları ve birleşimlerini rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Bu işlevsellik müşteri kazanma, elde tutma, müşteri sadakati ve
işletme için kârlılık, denetim ve kontrol sağlar.

Pazarlama, satış ve hizmet kapsamında sıkı bir şekilde entegre
edilmiş özellikler, müşteri döngüsünün tamamına yönelik uçtan
uca görünürlük sunar.

Raporlar tahminleri yönetir; ay ve üç aylık dönem gibi çeşitli tarih
aralıkları için öngörülen geliri görüntülerler.

İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi;
İnsan Kaynakları Modülü, bir işletmenin işe alım sürecinden
başlayarak, personel ile ilgili olabilecek tüm süreçlerini içerir.

Personel maaşları ve doktor hakedişleri belirlenen sözleşmeler
kapsamında otomatik olarak oluşturulur.
Farklı hizmet kalemleri ve farklı kurum tiplerine göre esnek
formüller

belirleyerek

işlemler

sırasında

hakedişlerin

süreç

içerisinde oluşması sağlanır.

Çalışanın ilerleme durumunu, hastalıklarını veya tatil günlerini
izleyebilir, çalışanın eğitimi ve önceki istihdamına ilişkin geçmiş
bilgilerini tutabilirsiniz.

Personel çalışma çizelgelemeleri oluşturabilir, vardiya çizelgeleri
planlayabilirsiniz. Bu zaman çizelgesine göre hekim randevu
işlemleri otomatik olarak güncellenir.

Satınalma Yönetimi;
Satıcılarınızdan kalemler veya hizmetler için teklifler talep ederek
SAP Business One'da satınalma süreçleri başlatabilir, teklifleri
karşılaştırabilir

ve

en

iyi

tekliflere

siparişleri

kolaylıkla

oluşturabilirsiniz.

Satınalma siparişli mal girişi yaparak hatalı stok işlemlerinin önüne
geçebilirsiniz.

Kullanıcılara satınalma limitleri tanımlayabilir ve bununla ilgili
olarak iş akışları oluşturabilirsiniz.

Malzeme yönetimine tam entegre olarak çalışan satınalma
yönetimi ile eksilen malzemeler için otomatik istekler oluşturabilir,
bunları onaylı tedarikçileriniz ile kolayca paylaşabilirsiniz.

Platformlar ve Teknoloji;
SAP Business One üç farklı platform için çözümler sunar. Web ve
Masaüstü uygulamaları tüm fonksiyonları ile kullanabilirsiniz.

IOS ve Android Mobil uygulamalar içerisinde bir çok özelliği
barındırır. Onay işlemlerinden satışa, servis talep yönetiminden
raporlamaya kadar mobil cihazların aktif ve verimli bir şekilde
kullanımına olanak sağlar.

Teknik altyapısı sayesinde özelleştirme gereken ihtiyaçlar için
form, veri ve ekranlar üzerinde kullanıcı düzeyine varan
revizyonlar ve eklemeler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

İhtiyaç halinde kullanıcı tanımlı alanlar ve kontrolleri tüm ekranlar
için uygulanabilir.

