به نام خدا

مقدمه
شركت پیشگام شبکه پادرا در سال  5831و با هدف مشاركت فعال در زمینه تامین و تجهیز كلینیک و مطب های دندانپزشکی
كشور تاسیس گرديد و فعالیت خود را با دريافت گواهی از شورای ثبت نرم افزارهای تخصصی كشور و با نصب ساالنه 15
مجموعه آغاز نمود.
اين شركت در مدت  4سال فعالیت خود با بکارگیری نیروهای متخصص و استفاده از تجهیزات پیشرفته توانسته است بخش
عمدهای از نیازمندیهای اتوماسیون  -سختافزار – شبکه كلینیک و مطب های دندانپزشکی كشور را با ارائه پیشرفتهترين
تجهیزات سختافزاری نرم افزاری و انجام صدها مجموعه تامین نمايد و اطمینان كامل مشتريان خود را در كارائی ،پايداری و
اتکاء پذيری بستر  ITفراهم نمايد.
گسترش روزافزون صنعت  ITو نیاز به ارائه خدمات تخصصی در زمینه ايجاد شبکههای كامپیوتری و نرم افزار های اتوماسیون
در كشور سبب شد تا در چند سال اخیر اين شركت عمده فعالیت خود را به اين دو مهم معطوف نمايد .در اين راستا مجموعه
های متعددی به دست كارشناسان توانمند اين شركت در كلینیک و مطب های دندانپزشکی مختلف با موفقیت كامل به انجام
رسیده و همواره رضايت كامل پزشکان را در پی داشتهاست.
شركت پیشگام شبکه پادرا در طول كلیه مراحل فعالیت خود با در پیش گرفتن سیاست راهبردی «تخصص ،تجربه و نوآوری»
سعی بر آن داشته است كه در هر مرحلهای با در نظر گرفتن نیازهای پزشکان آخرين دستاوردها در زمینه  ITرا به آنان ارائه
نموده و نقش بسزايی را در ارتقاء سطح ثبت سوابق درمانی در كشور ايفا نمايد.
همچنین اين مجموعه جهت دستیابی به دانش روز دنیا و همگام ساختن خود با تغییرات شگرف و سريع فناوری اطالعات و
ارتباطات اقدام به تشکیل واحد تحقیق و توسعه نموده و با بکارگیری متخصصین خبره در اين واحد سعی بر شناسايی آخرين
دستاوردهای برنامه نويسی در دنیا و بررسی راهکارهای بکارگیری و بومی سازی آنها در مجموعه های خود مینمايند.
اين شركت عالوه بر بهرهگیری از آخرين دستاوردهای صنعت  ITدر دنیا همواره تاكید خاصی بر دانش نیروی انسانی خود
داشته و به همین منظور برنامههای آموزشی منظمی را برای ارتقاء دانش فنی پرسنل خود در نظر گرفته است .شايان ذكر است
كه تعداد زيادی از متخصصین اين شركت موفق به اخذ مدارک معتبر از كمپانیهای مطرح دنیا شدهاند .اكنون پیشگام شبکه
پادرا با تکیه بر سوابق اجرائی خود و بیش از يک دهه فعالیت مستمر و تخصصی در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات در
كشور آمادگی انجام پروژهها و ارائه خدمات و محصوالت متنوعی را به مشتريان در سراسر كشور دارا میباشد.

شركت پیشگام شبکه پادرا كمال افتخار را دارد كه پس از سالهـا تالش
مستمر  ،حاصل كـار خود را كه نرم افـزار جامع مدیریت دندانپزشکي
مینادنت مي باشد ،به جامعه دندانپزشـکان تقدیم نماید .
نرم افزار مینا دنت دارای بخش های زیر مي باشد كه به اختصار به توضیح هریک مي پردازیم :
 -1مدیر سیستم  :اين قسمت تمامی ابزارهايی كه برای مديريت مجموعه خود نیاز داريد را در اختیار شما
قرار میدهد ،بدين صورت كه شما میتوانید برای هر يک از پرسنل يک نام كاربری مشخص نمايید و تعیین
كنید كه آن كاربر به كدام يک از قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد يا لیست درمانی و تعرفه
ريالی و ...مخصوص به مجموعه خود را داشته باشید .همچنین میتوانید گزارشی از عملکرد كلی مجموعه
در محدوده زمانی مورد نظر به همراه قابلیت های ديگر كه در ادامه به توضیح مختصری در خصوص هر
يک از آنها می پردازيم ( .توضیحات بیشتر در راهنمای تصويری قابل مشاهده میباشد )

 )1-1تنظیمات عمومي  :با كلیک بر روی اين قسمت شما میتوانید تنظیمات اولیه نرم افزار كه شامل
مشخصات مجموعه ،آرم مجموعه ،نحوه شماره گذاری دندان ها و  ...می باشد را انجام دهید .در ادامه به
توضیح مختصری در مورد هر آيتم می پردازيم ( توضیحات بیشتر در راهنمای تصويری قابل مشاهده
میباشد )
 )1-1-1اطالعات مركز  :با كامل كردن مشخصات اين قسمت نرم افزار به صورت خودكار سربرگی برای
شما تهیه میکند تا در تمامی فرم ها از آن استفاده نمايید.

 )1-1-2آرم مركز  :اگر مجموعه شما دارای لوگوی(آرم) خاصی باشد شما می توانید در اين قسمت
لوگوی خود با هر فرمتی كه ذخیره كرده ايد انتخاب كنید تا در باالی تمامی فرم های سربرگ آن را
مشاهده نمايید.

 )1-1-3یادآوری زماني  :در اين قسمت شما می توانید زمان خاصی را برای يادآوری های مختلف در
برنامه ،نظیر اطالع رسانی به بیماران توسط پیامک ،تهیه نسخه پشتیبانی ،سر رسید چک ها و ...كه در بدو
ورود به سیستم پیغام آن ظاهر میشود را تنظیم نمايید.

 )1-1-4نمایشگر تماس تلفني  :اگر شما از سیستم كالر آيدی نرم افزار مینا دنت استفاده میکنید ،می
بايست در اين قسمت تنظیمات مربوط به پیش كد شهر ،كد كشور و دستگاه كالرآيدی خود را انجام دهید.
اين سخت افزار قادراست نام و اطالعات بیماران و  ...را قبل از پاسخ گويی شما به تلفن بر روی صفحه
نرم افزار نمايش دهد.

 )1-1-5سـایر  :در اين قسمت بنا به درخواست مدير مجموعه تنظیمات مربوط به بخش های مختلف نرم
افزار نظیر :نحوه شماره دهی پرونده بیمار ،انتخاب نحوه شماره گذاری دندان ها و ...انجام داده میشود.

 )1-1-6متن تعهد بیمار  :برای اطمینان از صحت اطالعاتی كه بیماران در پرونده خود وارد می كنند
می توانید متنی را به عنوان تعهد در اين بخش وارد كنید تا در پرونده قید شود تا بیمار آن را تايید نمايد.

 )1-2حقوق دسترسي  :در هنگام ورود به نرم افزار برای امنیت دسترسی به اطالعات ،میتوان برای هر
يک از پرسنل كه در مجموعه فعالیت میکنند ،تقسیم وظايف كرد و برای هريک نام كاربری و رمز عبور در
نظر گرفت تا آن پرسنل تنها به بخش های مربوط به خود دسترسی داشته باشد .مانند :حسابدار ،پذيرش،
انباردار و..
الزم به ذكر است كه اين بخش قابلیت تغییر سطح دسترسی های پیش فرض را دارا میباشد.

 )1-3كدینگ سیستم  :از آنجايی كه نرم افزار به صورت داينامیک طراحی شده است شما میتوانید
تمامی اطالعات وارد شده در نرم افزار خود را ويرايش ،اضافه و يا حذف نمايید .برای مثال :میتوانید
چندين تعرفه درمانی و تعرفه بیمه داشته باشید و يا خدمات درمانی متعددی كه در مجموعه ارائه میشود را
تعريف كنید .همچنین شركت ها ،طرف های حساب ،انواع بیماری ها و عناوينی از اين دست را در اين
قسمت بنا به درخواست مدير مجموعه تعريف نمايید.

 )1-4گزارشات مدیریت  :بديهی است برای موفقیت در امر مديريت مجموعه ،نیازمند دريافت
گزارشات دقیق و جامعی از عملکرد مجموعه می باشید به همین منظور در هر بخش از نرم افزار تمامی
گزارشات مورد نیاز را در اختیار شما قرار داده شده و همچنین شما اين امکان را داريد تا از روی هر يک
از اين گزارشات پرينت تهیه نمائید .حال به توضیح مختصری از نحوه گزارش گیری هر يک از گزارشات
اين قسمت می پردازيم:
 )1-4-1نمودار اعمال انجام شده در بازه زماني  :با انتخاب محدوده زمانی از تاريخ تا تاريخ ،شما
میتوانید روند خدمات ارائه شده به بیماران را ،در قالب نموداری دايره ای شکل مالحظه نمائید.

 )1-4-2گزارش كلي مطب  :با انتخاب محدوده زمانی از تاريخ تا تاريخ ،جدول جامعی از ريز هزينه
های مجموعه  ،ريز كاركرد هر يک از پزشکان  ،ريز شرح خدمات ارائه شده  ،ريز دريافتی های مجموعه
و ...قابل مشاهده است.
 )1-4-3رویداد نگاری خدمات و هزینه های بیماران  :مدير مجموعه میتواند نحوه عملکرد هر
يک از پرسنل در نرم افزار ،از قبیل هر تغییری در مالی و هر موردی كه حذف و يا اضافه كرده است را
زير نظر داشته باشد و كنترل نمائید.
 )1-4-4گزارش كلي مطب در یک نگاه  :اين قسمت جدولی از جمع كاركرد پزشکان ،هزينه های
مطب و  ...را در ماه های مختلف سال جهت مقايسه عملکرد مجموعه به شما نمايش میدهد.
 )1-4-5نمودار وضعیت ماهانه مطب  :اين بخش جدولی را كه شامل اطالعاتی از قبیل كاركرد
مطب ،ورودی بیماران ،دريافتی مطب و ...می باشد ،در قالب يک نمودار میله ای به تفکیک ماهانه نمايش
می دهد.
 )1-4-6نمودار وضعیت ساالنه مطب  :در اين بخش جدولی شامل اطالعاتی از قبیل كاركرد
مطب ،ورودی بیماران ،دريافتی مطب و...را در قالب يک نمودار میله ای به صورت ساالنه نمايش م دهد.

 -2پرسنلي :هرمجموعه دارای نیروی انسانی متعدد با وظايف مشخص شده میباشد كه مشخصات آنها حائز
اهمیت است و شما برای انجام امور اداری از قبیل پرداخت حقوق ،بیمه و  ...به اين اطالعات نیاز
داريد.همچنین هر مجموعه دارای تقويم كاری است كه شامل روز های تعطیل و روزهای كاری مجموعه
میباشد كه شما میتوانید از اين بخش برای ثبت موارد ذكر شده استفاده نمائید .در ادامه به توضیح
مختصری در خصوص هر يک می پردازيم.
 )2-1اطالعات پرسنلي  :دراين قسمت می توانید اطالعات پرسنلی را كه در مجموعه فعالیت میکنند را
ثبت نمائید ،اين اطالعات شامل مشخصات فردی ،سمت شغلی ،الصاق امضاء پرسنل ( برای انجام اين امر
شما میتوانید از سخت افزار قلم نوری كه در ادامه به توضیح كاربرد آن می پردازيم استفاده نمائید)

 )2-2تقویم تعطیالت  :اين قسمت همان تقويم روی میز شما میباشد كه میتوانید روزهای تعطیل و
روزهای كاری مجموعه و يا روزهايی كه يک پزشک در مجموعه حضور ندارد را مشخص نموده تا در
هنگام ثبت وقت مالقات ،اين تاريخ ها توسط نرم افزار برای شما قابل رويت باشد و هنگام ثبت وقت دهی
يادآوری نمايد كه در اين روزها ،وقت ندهید.

 -3پذیرش  :اين بخش تمام نیازهای پذيرش را برای نظم و سرعت بخشیدن به روند كار مجموعه شما در
اختیارتان قرار میدهد .به عنوان مثال تشکیل پرونده برای بیماران ،ذخیره عکسهای درمانی( راديو گرافی
و  ، OPGوقت دهی به بیماران ،طرح درمان و ...از مواردی است كه اين بخش توانايی انجام آن را دارا
می باشد كه در ادامه به توضیح مختصری از عملکرد هر يک از اين قسمت ها می پردازيم.

 )3-1پرونده بیمار :اين قسمت مانند همان پرونده خام مجموعه شما میباشد كه بیمار برای انجام
مراحل درمانی خود می بايست آن را تکمیل كند .شما در اين پنجره به ثبت اطالعاتی از قبیل مشخصات
فردی ،ضمیمه كردن عکس پرسنلی بیمار(با استفاده از دوربین ديجیتال يا وب كم) و امضاء بیمار(توسط قلم
نوری) ،وارد كردن مشخصات بیمه و ...می پردازيد .همچنین میتوانید برای سرعت بخشیدن در هنگام ثبت
پرونده از روش شماره دهی خودكار استفاده نمائید .الزم به ذكر است در همین پنجره میتوان برای
سرعت بخشیدن در محدوده زمانی مورد نظر گزارشاتی از قبیل طرح درمان ،خدمات ارائه شده ،صورت
حساب و وقت مالقات بیمار را مشاهده و از آن پرينت تهیه نمود.

 )3-1-1جستجو :يکی از مشکالت رايج در مجموعه پیدا كردن پرونده بیمار مورد نظر میباشد كه شما
میتوانید با استفاده از اين قسمت با داشتن هر يک از مشخصات فردی بیمار نظیر نام و يا نام خوانوادگی ،
نام پدر ،شماره تلفن و  ...پرونده آن بیمار را پیدا كنید.

 )3-2ورود اطالعات از فایل  :امکان دارد شما در مجموعه خود از نرم افزار مديريتی استفاده میکنید
كه به دالئل مختلفی اعم از عدم سرويس دهی مناسب  ،برآورده نکردن نیازهای مجموعه  ،نداشتن محیطی
ساده و كاربردی و ...تمايل به تغییر شیوه مديريتی خود داشته باشید .در اين قسمت برای شما اين امکان
فراهم شده تا مشخصات پرونده تمامی بیماران خود را با چند كلید ساده از نرم افزار قبل خود به نرم افزار
مینا دنت انتقال دهید.

 )3-3اسناد بیمار :اوصوالً مجموعه ها به علت نداشتن فضای كافی و مناسب برای نگهداری عکسهای
درمانی بیماران و همچنین منظم نبودن آنها ،شما میتوانید عکسهای درمانی قبل و بعد درمان ،راديو گرافیها،
 OPGو  ...را از روی هارد ،سی دی ،فلش و يا از طريق اسکنر يا دوربین های داخل دهانی وارد نرم افزار
نموده و در صورت لزوم بر روی آنها توسط قلم نوری ويرايش انجام داده و ذخیره كنید تا در مواقع نیاز
اين عکسها را مشاهده و يا از آنها پرينت تهیه نمائید .الزم به ذكر است كه شما میتوانید با اسکن كردن فرم
های خام مجموعه و يا فرم طرح درمان ،فرم نسخه و ...با استفاده از قلم نوری اطالعات و يا داروهای
مصرفی بیمار خود را به صورت دستی ياداشت نمائید تا در يک زمان مناسب با كلیک بروی ايکون ثبت
درمان ،به ثبت اين اطالعات بپردازيد( .توجه  :در مواقعی كه عکسهای درمانی از روی هارد كامپیوتر شما
پاک شود در صورتی اين عکسها در نرم افزار ذخیره شده باشند متوانید توسط اين بخش به بازيابی آنها
بپردازيد).

 )3-3طرح درمان  :اين قسمت برای زمانی است كه بیمار برای ويزيت به شما مراجعه كرده و شما
میخواهید روند و هزينه درمان را به بیمار اطالع رسانی كنید .همچنین به شما هنگام درمان يادآوری می
كند و شما میتوانید اين اطالعات را در مراجعه بعدی بیمار با يک كلیک ساده مشاهده نمايید.

 )3-4وقت مالقات  :اين قسمت همان سر رسیدی است كه پذيرش برای وارد كردن وقت مالقات
بیماران از آن استفا ده میکند با اين تفاوت كه وقت دهی ساده تر و سريع تر و با درصد خطای كمتری
صورت میگیرد .اين قسمت قابلیت يادآوری روزهای تعطیل و تاريخ هايی كه پزشک در آنها حضور ندارد
را دارا میباشد .الزم به ذكر است كه نرم افزار به صورت هوشمند در هنگام ورود به نرم افزار به شما وقت
مالقات را ياد آور میشود.

 )3-5گزارشات  :بديهی است برای موفقیت در امر مديريت مجموعه ،نیازمند گزارشات دقیق و جامعی
از عملکرد مجموعه می باشید ،اين بخش گزارشات كاملی از روند كار در قسمت پذيرش را به شما نمايش
میدهد و همچنین به شما اين امکان را می دهد تا از روی هر يک از اين گزارشات پرينت تهیه نمائید.
حال به توضیح مختصری از نحوه گزارش گیری هر يک از گزارشات اين قسمت می پردازيم:
 )3-5-1طرح درمان  :با انتخاب محدوده زمانی شما میتوانید گزارشی از طرح درمان های انجام شده
برای بیمار مورد نظر را مشاهده كنید.
 )3-5-2وقت مالقات  :گزارشی از وقت های مالقاتی كه به بیماران داده ايد را برای يک پزشک
خاص يا به صورت كلی با انتخاب محدوده زمانی تعیین شده به شما نمايش می دهد.
 )3-5-3صورتحساب بیمار  :برای مشاهده صورت حساب بیمار مورد نظر ،شما میتوانید به ازاء هر
يک از درمانهای صورت گرفته در محدوده زمانی مورد نظر را مالحظه نمائید.

 )3-5-4خدمات ارائه شده برای بیمار  :گزارشی از ريز خدمات ارائه شده برای بیمار مورد نظر را
در بازه زمانی مشخص را نمايش میدهد.

 )3-5-5لیست بیماران بستانکار  :گزارشی از لیست بیماران بستانکار در بازه زمانی مشخص را نمايش
می دهد.
 )3-5-6لیست بیماران بدهکار  :گزارشی از لیست بیماران بدهکار در بازه زمانی مشخص را نمايش
می دهد.
 )3-5-7لیست بیمه  :در اين گزارش شما میتوانید اطالعات جامعی را از شركت بیمه ای كه مجموعه با
آن طرف قرار داد است را مشاهده و در صورت نیاز از آن يک فايل اكسل برای ارائه به بیمه تهیه نمائید.
 )3-5-8البراتوار  :دراين گزارش گیری شما میتوانید عملکرد البراتواری خود را برای هر يک از
بیماران يا به صورت كلی مورد ارز يابی قراردهید.
 )3-5-9چاپ كارت :اين قسمت جهت صدور كارت برای بیماران مجموعه شما میباشد كه در صورت
استفاده از سخت افزار باركد خوان اين بخش فعال شده و براساس اطالعات پايه ی بیمار و كد ملی به
همراه عکس پرسنلی بیمار قابل رويت میباشد كه شما میتوانید برای سهولت در انجام مراحل درمانی بیمار
توسط دستگاه باركد خوان از آن استفاده نمائید.
 )3-5-11تاریخ تولد بیمار :در اين گزارش شما میتوانید با تعیین روز و ماه ،بیمارانی را كه در آن
تار يخ متولد شده اند را مشاهده و در صورت استفاده از سخت افزار پیام كوتاه برای آنها پیام تبريک
ارسال نمائید.
 )3-5-11آمار بیماران معرفي شده توسط معرفین  :در اين گزارش شما با مشخص كردن
محدوده زمانی مورد نظر میتوانید گزارشی از معرفین و تعداد بیماران معرفی شده توسط آنها به همراه
مجموع مبلغ دريافتی از آن بیماران را مشاهده نمائید.

 -4در حال درمان  :از آنجايی كه هر بیمار برای بهبودی روند درمانی مربوط به خود را میگذراند ،لزا
در اين بخش قسمت های مختلفی برای ثبت اين روند درمانی در نظر گرفته شده تا در هر مرحله از درمان
پزشک و بیمار در جريان اين روند قرار گیرند .اين بخش شامل  8قسمت ثبت درمان ،طرح نسخه و
البراتوار می باشد كه در ادامه به توضیح مختصری از عملکرد هر يک از اين قسمت ها می پردازيم.
 )4-1ثبت درمان  :شما در اين قسمت میتوانید درمانهای انجام شده برای بیمار را توسط نمای
گرافیکی دندانها با چند كلیک ساده ثبت نمائید .نرم افزار در اين بخش به صورت هوشمند اطالعات
سوابق بیماری و طرح درمان انجام شده در تاريخ هايی كه بیمار ويزيت شده را نمايش میدهد از ديگر
قابلیت های اين قسمت محاسبه خودكار هزينه درمان ،پرداختی بیمه بیمار و ....میباشد.

 )4-2طرح نسخه  :يکی از كارهای معمول در مجموعه نوشتن نسخه برای بیمار و يا معرفی نامه برای
ارجاع به پزشک ديگر میباشد كه در اين بخش شما میتوانید نسخه های دارويی و معرفی نامه بیمار را از قبل
ثبت كرده و با انتخاب نسخه دارويی و يا معرفی نامه مربوطه با مشخص كردن نام بیمار برگه را مشاهده و از
روی آن پرينت تهیه نمايید .الزم به ذكر است كه اين قسمت قابلیت تنظیم فونت ،اندازه كاغذ ،حاشیه
كاغذ ،نمايش امضاء پزشک و  ...را دارد.

)4-3البراتوار  :يکی از مشکالت معمول در مجموعه عدم تحويل به موقع كارهای البراتواری بیماران و
يا مشکالتی از اين دست میباشد .شما در اين بخش میتوانید مشخصات كامل كاری را كه به البراتوار ارجاع
داديد را ثبت كنید .همچنین شما میتوانید با ثبت زمان تحويل ،تاريخ ياد آوری و نام البراتوار به پیگیری
كار البراتواری خود به پردازيد .الزم به ذكر است كه نرم افزار به صورت هوشمند در هنگام ورود به نرم
افزار به شما اين مساله را ياد آور میشود.

-5حسابداری  :بديهی است كه مهمترين بخش يک سیستم يک پارچه مديريتی بخش حسابداری آن
میباشد كه در نرم افزار مینا دنت سعی شده تا همه ی مراحل حسابداری اعم از حساب بیمار ،هزينه های
مجموعه ،كنترل چک ها و ...به صورت كامال ساده ،دقیق و با كمترين اتالف وقت انجام شود .در ادامه به
توضیح مختصری از عملکرد هر يک از اين قسمت ها می پردازيم.

 )5-1حساب بیمار  :دراين قسمت شما میتوانید خالصه حساب بیمار مورد نظر را مشاهده و با انتخاب
نحوه تسويه حساب كه میتواند پول نقد ،چک پول و ...باشد را از مبلغ پرداختی حساب بیمار كسر نمائید.
همچنین شما در اين بخش میتوانید مانده بدهی ،مجموع پرداختی و مجموع هزينه بیمار و ...را مشاهده
نمايید .يکی ديگر از امکانات اين بخش نمايش خالصه حساب روز جاری و نمايش خالصه حساب پزشکان
میباشد .الزم به ذكر است اين بخش به شما اين امکان را میدهد پس از دريافت مبلغ ،يک پرينت از رسید
جهت بیمار ،پذيرش و واحد مالی داشته باشید و ارائه دهید.

 )5-2ثبت هزینه ها  :از آنجايی كه هر مجموعه هزينه های جاری مربوط به خود را دارد شما میتوانید
تمامی هزينه های مجموعه اعم از حقوق پرسنل ،حقوق پزشکان ،هزينه آب ،برق و ...را در اين بخش ثبت
نمائید.

 )5-3كنترل چک  :حتما تا به حال پیش آمده كه شما تاريخ سر رسید چکهای مجموعه را فراموش كنید
ما در اين بخش قسمتی را قرار داديم تا شما بتوانید به ثبت اطالعات چکهای خود بپردازيد همچنین در
هنگام ورود به نرم افزار پیغامی مبنی بر يادآوری چکهايی كه موعد برداشت يا واريز آنها سر رسید شده را
به شما نمايش دهد.

)5-4طرف حساب  :اين بخش به شما اين امکان را میدهد تا بتوانید هزينه های جاری مجموعه خود را
كه تاريخ پرداخت آنها مشخص است را ثبت نمايید تا در تاريخ مقرر آنها را پرداخت نمايید.

 )5-5دریافتي از بیمه  :در اين قسمت شما میتوانید مبالغی دريافتی از بیمه هايی كه با آنها طرف
حساب هستید را ثبت نمايید.

 )5-6گزارشات  :بديهی است برای موفقیت در امر مديريت مجموعه  ،نیازمند دريافت گزارشات دقیق
و جامعی از عملکرد مجموعه می باشید  ،اين بخش نیز گزارشات كاملی از روند كار در قسمت حسابداری
را به شما نمايش میدهد و همچنین به شما اين امکان را می دهد تا از روی هر يک از اين گزارشات
پرينت تهیه نمائید .حال به توضیح مختصری از نحوه گزارش گیری هر يک از گزارشات اين قسمت می
پردازيم:
 )5-6-1صورتحساب بیمار  :برای مشاهده صورت حساب بیمار مورد نظر ،شما میتوانید صورت حساب
بیمار خود را به ازاء هر يک از درمانهای صورت گرفته در محدوده زمانی مورد نظر مالحظه نمائید.
 )5-6-2خدمات ارائه شده برای بیمار  :گزارشی از خدمات ارائه شده برای بیمار مورد نظر را در
بازه زمانی مشخص نمايش میدهد.
 )5-6-3كاركرد پزشکان با جزئیات درمان  :در اين گزارش می توان میزان كاركرد پزشکان در
محدوده زمانی مورد نظر را براساس خدمات ارائه شده مشاهده كرد و همچنین شما میتوانید براساس سر
فصل درمانی مورد نظر اين گزارش گیری را انجام دهید.
 )5-6-4لیست چک های دریافتي از بیماران  :در اين قسمت شما میتوانید گزارشی از چکهای
بیماران كه شامل چکهای پاس شده و پاس نشده و تمامی موارد میباشد را در محدوده زمانی مورد نظر
مشاهده نمائید.
 )5-6-5لیست بیماران بستانکار  :گزارشی از لیست بیماران بستانکار را در بازه زمانی مشخص را
نمايش می دهد.
 )5-6-6لیست بیماران بدهکار  :گزارشی از لیست بیماران بدهکار را در بازه زمانی مشخص را نمايش
می دهد.
 )5-6-7گزارش دریافتي های مطب در بازه زماني  :شما میتوانید گزارشی از كل دريافتی های

مطب براساس درمان های انجام شده برای بیماران را مشاهده نمايید.

 )5-6-8گزارشات چک های مطب :در اين قسمت شما میتوانید گزارشی از چکهای مجموعه كه
شامل چکهای پاس شده و پاس نشده و تمامی موارد میباشد را در محدوده زمانی مورد نظر مشاهده نمائید.
 )5-6-9صورت وضعیت طرف های حساب  :در اين گزارش شما میتوانید صورت وضعیت شركت
ها ،پزشکان و پرسنل كه با آنها طرف هستید و كار می كنید را مشاهده نمايید.
 )5-6-11گزارشات هزینه ها  :در اين گزارش گیری شما میتوانید گزارشات را به تفکیک نوع هزينه
مشاهده كنید و اطالعاتی از هزينه های انجام شده بدست بیاوريد.
 )5-6-11گزارش پرداختي بیماران در بازه زماني  :شما میتوانید میزان مبلغ دريافتی پزشکان در
محدوده زمانی مورد نظر را مشاهده كنید.
 )5-6-12لیست بیمه  :در اين گزارش شما میتوانید اطالعات جامعی را از شركت بیمه ای كه مجموعه
با آن طرف قرار داد است را مشاهده و در صورت نیاز از آن يک فايل اكسل برای ارائه به بیمه تهیه نمائید.
 )5-6-13البراتوار  :دراين گزارش گیری شما میتوانید عملکرد البراتواری خود را برای هر يک از
بیماران يا به صورت كلی مورد ارز يابی قراردهید.
 )5-6-14لیست بیماران به تفکیک نوع اقدام  :شما در اين گزارش میتوانید لیست تمامی بیماران
مجموعه ،كه برايشان خدمات درمانی انجام شده است را مشاهده نمايید همچنین شما میتوانید بیماران را
تنها بر اساس سرفصل مورد نظر نیز مشاهده كنید.
 )5-6-15سهم كاركرد پزشکان  :در اين گزارش شما میتوانید مبلغ پرداختی به پزشک مورد نظر را
بر اساس درصدی كه برای آن پزشک تعیین كرده ايد به همراه ريز خدمات ارائه شده توسط پزشک
مشاهده نمايید.

-6انبارداری  :حتما تا به حال اين اتفاق افتاده كه شما نیاز به يک لیست از اقالم و تجهیزات موجود در
مجموعه داشته باشید تا مواردی كه رو به اتمام است را تهیه نمايید و ويا اقالمی كه تاريخ مصرف آنها به
اتمام رسیده را پیدا كنید ،نرم افزار در اين قسمت به شما اين امکان را میدهد تا لیستی از اقالم مورد نیاز
مجموعه را تهیه نمايید و برای آنها در صورت نیاز تاريخ انقضا  ،نقطه سفارش و ...تعیین كنید.

هم چنین شما میتوانید فاكتورهای اقالم خريداری شده را وارد اين قسمت كرده و در هنگام استفاده از
اقالم با انجام عملیات صدور برگه خروج از انبار به سادگی يک انبار داری كوچک ،دقیق و ساده را در
مجموعه خود راه اندازی كنید .در ادامه به توضیح مختصری از عملکرد هر يک از اين قسمت ها می
پردازيم.

 )6-1ورود به انبار  :اين قسمت همان بخش ورود كاال میباشد كه شما میتوانید فاكتور اقالم خريداری
شده را با ثبت مشخصاتی از قبیل تعداد ،تاريخ انقضا ،مبلغ خريد و ...وارد نموده ودر صورت نیاز به
جستجوی فاكتورهای قبل بپردازيد.

 )6-2مصرف از انبار  :در اين بخش شما میتوانید بر اساس كاال های موجود در انبار با درخواست
پرسنل مجموعه ،كاال يا كاالهای درخواستی را تحويل داده و در سه نسخه برای درخواست كننده،
مديريت قسمت و انبار دار برای انجام امور اداری خود پرينت نمايید.

 )6-3موجودی انبار :اين بخش شما میتوانید تمامی تراكنش های مربوط به كاالهای ورودی و
خروجی انبار را مشاهده نمايید.

 )6-4كدینگ كاال  :همانطور كه میدانید هرانبار نیاز به كدينگ كاالی مخصوص به خود را دارد به
همین منظور شما در اين بخش میتوانید كاالهای موجود در انبار را با مشخصاتی از قبیل قیمت پايه ،واحد
سنجش ،نقطه سفارش كاال و ...ثبت نمايید.

 )6-5گزارشات  :بديهی است برای موفقیت در امر مديريت مجموعه ،نیازمند دريافت گزارشات دقیق و
جامعی از عملکرد مجموعه می باشید ،اين بخش نیز گزارشات كاملی از روند كار در قسمت انبار را به شما
نمايش میدهد و همچنین به شما اين امکان را می دهد تا از روی هر يک از اين گزارشات پرينت تهیه
نمائید.
حال به توضیح مختصری از نحوه گزارش گیری هر يک از گزارشات اين قسمت می پردازيم:

 )6-5-1اقالم تحویلي به پرسنل  :شما میتوانید گزارشی از اقالم تحويلی به پرسنل خود كه از قبل
ثبت كرده ايد را مالحظه كنید.

 )6-5-2آخرین وضعیت موجودی :دراين گزارش گیری شما میتوانید از آخرين موجودی كاالهای
موجود در انبار خود اطالع كسب كنید.

 )6-5-3نقطه سفارش كاال  :برای اطالع از كاالهايی كه موجودی آنها به حدی رسیده است كه بايد
آنها را تهیه كرد میتوان ازاين گزارش استفاده نمود.
 )6-5-4رنج قیمتي كاال  :برای اطالع از كاالهايی كه دريک رنج قیمتی مشابه هستند ،میتوانید از اين
گزارش استفاده كنید.

-7امکانات  :اين بخش برای سهولت دسترسی در انجام اموری است كه شما در طول نرم افزار به آنها
نیاز پیدا خواهید كرد .در ادامه به توضیح مختصری از عملکرد هر يک از اين قسمت ها می پردازيم.

 )7-1درباره برنامه  :شما میتوانید برای تماس با شركت و اطالع از آدرس سايت و ديگر اطالعات به اين
قسمت مراجعه كنید.

 )7-2فرهنگ لغت  :اين قسمت فرهنگ لغت مینا را با بیش از  15555هزار لغت در اختیار شما قرار
میدهد.

 )7-3یادآوری  :اين بخش مواردی را كه نیاز به پیگیری و يا توجه دارند را از چند روز قبل به شما ياد
آور میشود الزم به ذكر است كه اگر در هركدام از اين قسمت ها موردی برای يادآوری وجود داشته
باشد ،نرم افزار در هنگام ورود به سیستم به شما پیغام میدهد .در ادامه به توضیح مختصری از عملکرد هر
يک از اين آيتم ها میپردازيم.
 )7-3-1مراجعات بعدی بیماران  :شما در اين آيتم میتوانید بیمارانی را كه موعد چکاب دندانی
آنها فرا رسیده است را مالحظه نمائید.
 )7-3-2البراتوار  :اين ايتم برای يادآوری كارهايی است كه شما به البراتوار ارجاع داده ايد و زمان
پیگیری آنها فرا رسیده است همچنین شما می توانید در صورت اتمام كار با زدن تیک انجام كار ،صحت
عملکرد آن را تايید كنید.
 )7-3-3سررسید چک های بیماران  :در اين آيتم شما می توانید چک های بیمارانی كه موعد آنها
فرا رسیده را پیگیری نمايید و با زدن تیک پاس گرديد اين امر را تأيید كنید.
 )7-3-4سررسید چک های مطب  :اين آيتم شامل چک هايی است كه موعد آنها فرا رسیده و
مجموعه بايد آنها را بپردازد كند همچنین پس از پرداخت چک با زدن كلید پاس گرديد آن را تأيید
نمايید.
 )7-3-5بیماران امروز :در اين آيتم شما می توانید بیمارانی كه امروز وقت مالقات دارند را مالحظه
كنید همچنین شما میتوانید درصورت نیاز با داشتن شماره تلفن بیمار با او تماس حاصل فرمائید.
 )7-3-6كاالهای تاریخ گذشته :اين آيتم كاالهايی كه در انبار موجود میباشد و تاريخ مصرف آنها
گذشته است را به شما يادآور میشود.

 )7-3-7اسناد درمان :در اينجا اسنادی را كه در قسمت اسناد بیمار توسط قلم نوری ذخیره كرده ايم و
ثبت درمانی برای آن ها صورت نگرفته است را با ذكر شرح سند ،شماره پرونده بیمار ،نام بیمار ونام پزشک
نمايش میدهد  .تا مشخص شود چه اسنادی توسط قلم نوری ذخیره شده ولی ما برای آنها ثبت درمانی
انجام نداده ايم.

 )7-4پیام كوتاه :اين قسمت مانند يک پیام رسان داخلی عمل میکند به اين صورت كه شما میتوانید به
هر يک از كاربرانی كه در سیستم ثبت شده اند متن و يا فايلی را ارسال كنید.

 )7-5ورود به سیستم :برای ورود مجدد با نام كاربری جديد ،ديگر الزم نیست از نرم افزار خارج
شويد بلکه میتوانید و با وارد كردن نام كاربر و رمز عبور از اين قسمت دوباره وارد شويد.

 )7-6پشتیباني  :از اين قسمت شما میتوانید با انتخاب مسیر مورد نظر و يا استفاده از مسیر پیش فرض
تمامی اطالعاتی را كه تا آن روز در نرم افزار ثبت كرده ايد را در يک فايل ذخیره و در صورت نیاز از
اين فايل برای بروز رسانی (ريستور) اطالعات خود استفاده نمايید .الزم به ذكر است نرم افزار هوشمند
عمل كرده و به شما يادآوری می كند كه از سیستم يک فايل پشتیبان تهیه فرمايید.

 )7-7زمان سنج :ممکن است برای بعضی از درمانها و بی حسی ها و يا موارد ديگر ،نیاز به زمان سنج
داشته باشید كه میتوانید از اين قسمت استفاده كنید.

 )8-7تنظیمات شخصي  :هر كاربر میتواند تظیمات مربوط به نرم افزار خود را كه شامل رنگ پس
زمینه ،برقراری ارتباط با كالر ايدی و تصاوير فرم های اسکن شده میباشد را در اين قسمت انجام دهد كه
در ادامه به توضیح مختصری از عملکرد هر يک از اين آيتم ها میپردازيم.
 )8-7-1رنگ پس زمینه  :در قسمت شما میتواند به دلخواه ،رنگ منوهای نرم افزار را تغییردهید.

 )8-7-2نمایشگر تماس تلفني  :اين قسمت برای نحوه اتصال دستگاه كالرآيدی میباشد.

 )8-7-3تصاویرفرم ها  :تصاويری كه در اين قسمت قرار میگیرد ،همان تصاويری هستند كه در اسناد
بیمار – سند جديد – قلم نوری – ظاهر میشود .حال اين تصاوير میتوانند همان فرم های خام اسکن شده
مجموعه ،سربرگ مجموعه ،نسخه خام بیمار ويا فرمهای اسکن شده ی ديگری باشند كه با كپی كردن اين
فرمها در اين پنجره به عکسهای مورد استفاده در قسمت قلم نوری اضافه میشوند .همچنین شما با زدن كلید
مرور فايل ها میتوانید عکس های اين قسمت را مشاهده نمايید.

)9سامانه پیام كوتاه :برای يادآوری برخی از موارد مانند وقت مالقات  ،نیاز است تا به آنها اطالع رسانی
شود ،اين عمل عالوه بر اتالف وقت هزينه بر نیز میباشد ،بدين منظور شما می توانید برای جلوگیری از اين
عوامل از نرم افزار ارسال پیام كوتاه مینا دنت استفاده كنید .نرم افزار ارسال پیامک اين امکان را به شما
میدهد تا عالوه بر تبريک تولد بیماران  ،اطالع رسانی درباره تغییر آدرس مطب و تبريک يا تسلیت مناسبت
های خاص شما میتوانید پیامک های خود را نیز به صورت انبوه يا برای شخص مورد نظر ارسال كنید.
همچنین نرم افزار اين قابلیت را دارا می باشد كه با تنظیم زمان خاص ،پیامک های شما را در آن زمان به
صورت خودكار ارسال كند.
گاهی ممکن است شما در مجموعه خود حضور نداشته باشید و بخواهید اطالعاتی نظیر كاركرد  ،تعداد
بیماران و ...مجموعه را در همان روز  ،هفته  ،ماه و يا سال جاری به دست بیاوريد .برای اين منظور شما به
راحتی می توانید تنها با ارسال يک كد اين اطالعات را در قالب پیامک دريافت كنید.الزم به ذكر است نرم
افزار ارسال پیامک مینادنت دارای دستگاه سخت افزاری جداگانه می باشد كه مانند يک دستگاه تلفن
همراه عمل كرده و می توانید با راه اندازی آن توسط يک سیم كارت اطالعات مورد نظر خود را به بیماران
انتقال دهید.

)11نمایشگر تلفن  :آيا تا به حال شده كه بخواهید قبل از پاسخ گويی به تلفن اطالعاتی درباره ی شخصی
كه پشت خط می باشد داشته باشید؟ برای اين منظور شما می توانید از دستگاه نمايشگر تلفن ()Caller ID
نرم افزار مینا دنت استفاده نمايید .بعد از راه اندازی دستگاه سخت افزاری نمايشگر تلفن  ،آيکونی در نرم
افزار مینا دنت فعال شده تا هر زمان كه شخصی با مجموعه شما تماس بگیرد  ،شما متوانید عالوه بر رويت نام
و نام خوانوادگی فرد تماس گیرنده به اطالعاتی از قبیل شماره پرونده ،شماره تلفن ،وقت مالقات بعدی،
صورت حساب و تعداد تماس های گرفته شده توسط آن شخص را تنها با كلیک بر روی نام آن مشاهده
نمايید.

)11سیستم باركدخوان  :مطمئناً تا به حال ديده ايد كه در فروشگاه های بزرگ برای سرعت بخشیدن در
امور  ،صندوق دار تنها باركد كاال را توسط دستگاه باركد خوان شناسايی كرده و تمامی اطالعات مربوط به
آن كاال نمايان می شود.شما نیز میتوانید از همین روش برای سرعت بخشیدن در امور مجموعه خود استفاده
نمايید .به اين ترتیب كه توسط نرم افزار برای هر بیمار كارتی صادر كنید تا هر زمان كه بیمار به مجموعه ی
شما مراجعه میکند با استفاده از آن كارت توسط دستگاه باركد خوان در هر بخش از نرم افزار به اطالعات
مورد نظر دسترسی پیدا كنید .به عنوان مثال اگر شما در قسمت پرونده بیمار باشید با اين روش میتوانید به
سرعت اطالعات مربوط به پرونده بیمار مورد نظر را مشاهده نمايید .همچنین نرم افزار كنسول مینا دنت اين

قابلیت را برای بیماران شما فراهم میکند تا آنها بتوانند اطالعاتی از قبیل وقت مالقات ،درمان های انجام
شده  ،وضعیت مالی و پرونده خود را با استفاده از كارتی كه در دست دارند به سهولت مشاهده كنند.

)12قلم نوری  :امروزه پیشرفت تکنولوژی به ما اين امکان را می دهد كه كاغذ و قلم را كنار گذاشته و رو
به سیستم های ديجیتال بیاوريم .از اين شما میتوانید برای سرعت بخشیدن و سهولت در انجام امور مختلف از
جمله ،گرفتن امضاء از تمامی پرسنل و بیماران و ذخیره كردن در پرونده آنها  ،عالمت گذاری و ويرايش
عکس های راديوگرافی و  OPGبیمار ،ثبت مراحل درمانی بیمار  ،ارائه نسخه داروئی و  ...از قلم نوری
استفاده نمايید.

