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  معرفی امکانات نرم افزار داروخانه دوا

    امکانات بخش نسخه پیچی شامل:

  داراي پایگاه داده اي کامل از داروهاي برند و ژنریک با کدهاي معتبرFDO  قلم دارو 14000با بیش از 

  کدهاي معتبر با قلم دارو  29000داراي بانک ذخیره دارویی با بیش ازFDO  براي افزودن داروهاي مورد نیاز کاربران به لیست

  اصلی نرم افزار، تنها با یک کلیک 

 نمایش برندهاي مختلف یک دارو با قیمت و فرانشیزهاي متفاوت و یا یکسان تنها با زدن یک دکمه  

  توسط کاربر و یا افزودن داروي جدید به شکل خودکار از بانک ذخیره دارویی نرم به شکل نامحدود  داروهاي جدیدامکان تعریف

  افزار تنها با یک کلیک

 قابلیت به روز کردن خودکار قیمت داروها در بیمه هاي مختلف به شکل یکجا و سریع  

 مختلف به شکل یکجا و سریع قابلیت به روز کردن خودکار شرایط بیمه اي داروها در بیمه هاي  

 امکان تعریف داروهاي ترکیبی و ذخیره آنها در نرم افزار و محاسبه دستمزد ساخت آنها به شکل خودکار  

  قلم کاال 22000داراي پایگاه داده کامل از محصوالت بهداشتی با بیش از  

 پشتیبانی از فرانشیز هاي مختلف داروها با درصدهاي متفاوت  

 و وارد کردن خودکار آنها در هنگام ثبت نسخه  به شکل بیمه و غیر بیمه و وهاي همراه براي یک داروامکان تعریف دار  

  وارد کردن خودکار آنها   به شکل بیمه و غیر بیمه وامکان تعریف داروهاي همراه براي یک داروبا توجه به پزشک تجویز کننده آن

  در هنگام ثبت نسخه 

 و و اعمال آن به شکل خودکار در هنگام ثبت نسخهبررسی شرایط بیمه بودن یک دار  

 بررسی شرایط تخصصی بودن یک دارو و اعمال آن به شکل خودکار در هنگام ثبت نسخه  

 بررسی شرایط تاییدي بودن دارو و یا بیمارستانی بودن آن و نمایش پیام مناسب در هنگام ثبت نسخه  

 ن به شکل خودکار در هنگام ثبت نسخهقابلیت تعریف مالحظات خاص براي یک دارو و نمایش آ  

 محاسبه اختالف قیمت بیمه اي و آزاد دارو و محاسبه خودکار مبلغ پرداختی بیمار  

  قابلیت تعریف داروي مشابه و جایگزین براي یک دارو و اعمال آن به شکل خودکار در هنگام ثبت نسخه و محاسبه خودکار مبلغ

  پرداختی بیمار

  برخی داروها به شکل پشت نسخهقابلیت وارد کردن  

 بررسی تداخالت دارویی  

 محاسبه دوز اطفال  



  واحدداراي قابلیت هاي متفاوت و کاربردي براي وارد کردن سریع داروها مانند جستجوي دارو بر اساس نام دارو، مخفف نام دارو و 

  دارو، قیمت دارو ، فرم دارو، کد کوتاه و ...

 کاربران مختلف داروخانه و اختصاص آن به قابلیت تعریف کد کوتاه متفاوت براي یک دارو  

 داراي حداکثر سقف تجویز یک دارو و دادن هشدار مناسب در زمان ثبت نسخه در صورت تجویز بیش از حد مجاز  

 و ...ختلف اعم از بانک ها داراي پایگاه داده کامل از بیمه هاي م  

 و اعمال شرایط آنها به شکل خودکار در زمان ثبت نسخه و محاسبه مبلغ پرداختی  بیمه هاي مکمل مختلف پشتیبانی و پیاده سازي

  بیمار

  تهیه گزارشات مورد نیاز بیمه هاي مکمل با  امکان گرفتن چاپ  

  بیمه هاي پزشک خانوادهپشتیبانی و پیاده سازي کامل  

 2و سطح  1یبانی و پیاده سازي کامل بیمه هاي روستایی سطح پشت  

  روستایی تحت پوشش یک داروخانه به شکل همزمان براي مراکز مختلف 1امکان تعریف چندین بیمه روستایی سطح  

 امکان افزودن بیمه هاي جدید به تعداد نامحدود  

  به شکل هوشمندصورت نزدیک شدن به سقف مجاز در  امدادن پیامکان تعریف حداکثر سقف پرداختی براي بیمه هاي مختلف و 

 ثبت نسخهدر هنگام 

  امکان انتخاب یک دارو و تعدیل تعداد تجویزي آن به شکل هوشمند توسط نرم افزار براي کاهش مبلغ نسخه و رسیدن به سقف

  مجاز مورد تعهد بیمه

  صحیح کد ملی بیمار در شماره سریال دفترچهامکان اعتبارسنجی کد ملی بیماران در جهت اطمینان از ورود  

  مانند نام بیمار کد ملی و شماره تلفن همراه بیمار و فراخوانی خودکار در هنگام ثبت نسخهقابلیت ذخیره اطالعات عمومی بیمار 

 ت مبلغ بدهی قابلیت تشکیل پرونده تکمیلی براي بیمار شامل سابقه بیماري، سن، اطالعات سرپرست و اعضاي خانواده و مدیری

  اعضاي خانواده با استفاده از حساب سرپرست خانواده

  پزشک 136000داراي پایگاه داده کامل از پزشکان و تخصص آنها با بیش از  

  آنها در هنگام ثبت نسخهو فراخوانی  به پزشکانو سریع قابلیت دادن کد کوتاه  

  ن مهر پزشکنام پزشک در صورت ناخوانا بودپیش بینی هوشمند داراي قابلیت  

  نام دارو در صورت ناخوانا بودن نام دارو در دفترچه پیش بینی هوشمندداراي قابلیت  

  قابلیت اتصال و ارسال نسخ به سیستمHIX 

 قابلیت اتصال و ارسال نسخ به وب سرویس بیمه سالمت  

  نسخ  به سامانه سپاس براي اولین بار در ایران تبادلقابلیت اتصال و  

  تایید اینترنتی نسخ به شکل خودکار از داخل خود نرم افزارقابلیت 
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