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بنام خدا

راهنماي كاربري ويندوز
در اين جزوه راهنما ،سعي گرديده است تا با زباني ساده قسمتهاي مختلف برنامه تشريح و نرم افزار جهت استتفاده آمتاده گتردد.
در اين بين الزم است تا اپراتور با بعضي اصطالحات موجود آشنائي مختصري داشته باشد.
ماوس :وسيله اي جهت انتخاب و يا فعال كردن برنامه يا فايل و يا پنجره هاي موجود در نرم افتزار متي باشتد .ايتن وستيله از دو
كليد راست و چپ و يك غلتك كه بين اين دو كليد قرار دارد تشكيل شده است .كليد سمت راست ،بسته به اينكه نشتانرر متاو در چته
محيطي (داخل پنجره يا  ) DeskTopيا روي چه نوع آيكوني قرار داشته باشد منتوئي جهتت بعضتي تنايمتات و يتا انتخابهتاي الزم در
اختيار كاربر قرار مي دهد .كليد سمت چپ ،بسته به نوع تنايم در برنامه ،براي انتخاب و فعال كردن يك برنامه و يا باز كردن يتك پنجتره
استفاده مي شود .در صورتي كه در پنجره مورد است فاده موارد مختلفي به صورت ليست جهت انتخاب قترار داشتته باشتد از غلتتك وست
ماو براي باال و پائين كردن صفحه استفاده مي شود.
كليك كردن :مناور اين است كه كليدهاي روي ماو

را فشار داده تا فعاليت مورد نار مانند انتخاب يا فعال كردن يا باز شدن

منوي مورد نار انجام گيرد.
 :Shot Downمناور اين است كه به سيستم عامل دستور داده شود تا كامپيوتر را ختامو كنتد .جهتت انجتام ايتن متورد
كافيتست با متاو روي كلتيد ( Startكلتيد سبتز رنتگ متوجتود در گتوشته پتائتيتتن ،ستمتتت چتتپ صتفحه) كليتك كترده ،گزينته
 Turn Off Computerرا انتخاب و پس از ظاهر شدن پنجره آن ،در فضاي  Commentكليك كرده و حرفي را وارد نمود تتا كليتد
 OKفعال گردد .سپس روي كليد  OKكليك كرده تا سيستم خامو شود.
 :Tabمناور كليد موجود در سمت چپ صفحه كيبورد ،باالي كليد  Caps Lockمي باشد .از اين كليتد جهتت جابجتائي در
خانه هاي صفحه پذير بيمار ،ايجاد فضاهاي يكسان و متناسب در صفحه گزار بيمار و موارد ديرر استفاده مي شود.
 :Selectمناور انتخاب كردن است .اين كلمه در اين راهنما موارد بسياري دارد .جهتت انتختاب كافيستت كليتد ستمت چتپ
ماو را نره داشته و ماو را روي متن يا موضوع مورد نار كشيد تا انتخاب گتردد .متتن  Selectشتده نتوار مشتكي رنرتي روي ختود
خواهد داشت.
تعويض زبان :جهت عوض كردن زبان نرار

مي توانيد از كليدهاي  Alt + Shiftسمت چپ صفحه كليد استفاده نمود .با هر

بار فشاردادن همزمان اين دو كليد زبان نرار

از فارسي به انرليسي و بالعكس تغيير خواهد كرد.
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مقدمه
نرم افزار راديولوژي از چهار بخش  )1پرونده  )2گزارشات  )3تعاريف و )4امنيت تشكيل شده است .مراحل اين راهنما ،راه اندازي
نرم افزار را به شكل اصولي امكان پذير مي كند.

بخش تعاريف كه پايه كار نرم افزار را تعين می كند:
أ-

اسامی بخش ها

ب -تعريف خدمات
ج -تعريف پانل ها
د-

تعريف قراردادها

ه-

اسامی پزشکان

و-

سربرگ گزارش

ز-

سر برگ قبض

ح -اسامی راديولوژيست ها
ط -اسامی پرسنل فنی
ي -تعريف گزارشات
ك -تغيير سال جاري
ل -تعريف شماره سريال
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اسامی بخش ها
در اين قسمت امكتان تعريتف بخشتهاي مختلتف متورد نيتاز از قبيتل راديولتوژي،
سونوگرافي ،سي.تي .اسكن و  ...وجود دارد.

تعريف آزمايشات
اين بخش به كاربر امكان تعريف راديوگرافي هاي موجود در هر بخش تعريتف شتده
را مي دهد.
راديوگرافي ها بته تفكيتك بخشتها مشتخص شتده انتد .اطالعتات مربتو بته هتر
راديوگرافي از قبيل نام ،قيمت ها و ...وارد مي شوند .راديوگرافي ها بته ترتيتب شتماره رديتف
مرتب شده اند .شماره رديف تعيين كننده جايراه يتك راديتوگرافي در برنامته استت .ترتيتب
راديوگرافي ها در پذير و چاپ قبض براسا شماره رديف خواهد بود .براي جابه جا كردن راديوگرافي هتا كتافي استت شتماره رديتف را
تغيير داد .مثالً براي جابه جا كردن رديف  2با ( 12بعد از شماره  11و قبل از شماره  12فعلي) ،كافي است رديف راديوگرافي مورد ناتر را
به عدد  11تغيير داد .اكنون دو راديوگرافي ها با شماره رديف  11وجود دارند .به مناور مرتب كردن شتماره رديتف يتك بختش از دكمته
شماره گذاري استفاده مي شود .عالمت اختصاري در قبض بيمار چاپ مي شود.
از آنجا كه سازمان هاي بيمه گذار قيمتهاي متفاوتي را براي هر راديوگرافي تعيين مي كنند 4 ،نوع قيمت بتراي هتر راديتوگرافي
در نار گرفته شده است .پيشنهاد مي شود از قاعده زير براي قيمت گذاري استفاده كنيد :قيمت آزاد براي تعرفه بخش خصوصي و تعرفه 1
براي بيمه هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني .مابه التفاوت نرخ مورد قبول هر بيمه وبخش خصوصي همواره نسبت به قيمت مندرج در
قيمت آزاد محاسبه مي شود.
كد بين المللي راديوگرافي ها در هنرام تهيه ديسكت بيمه براي سازمان هاي بيمه گذار مورد استفاده قرار مي گيترد .كتد ورودي
جهت پذير سريع راديوگرافي ها در هنرام پذير بيمار است .اين كد نمي تواند تكراري باشد.
گزينه تمام آزمايشات ليست راديوگرافي هاي تمام بخش ها را نمايش مي دهد .در اين صفحه امكان جستجوي راديوگرافي هتا
بر اسا

نام و يا كد بين المللي وجود دارد.
چاپ راديوگرافي ها يك بخش با استفاده از گزينه چاپ امكان پذير است.
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تعريف پانل ها
كاربر مي تواند در اين بخش چند راديتوگرافي مختلتف
را در قالب يك مجموعه جمع آوري كرده و در زمتان پتذير بتا
استفاده از نام پانل تمامي راديوگرافي ها انتختاب شتده را بتا هتم
پذير نمايد .راديوگرافي هائي كه در يك پانل قترار متي گيرنتد،
راديوگرافي هائي هستند كه در نسخه بيمار معموالً با هم مي آيند
مانند :راديوگرافي هاي عكس از ساعد.
جهت ايجاد پانل كافيست به اين بخش وارد شتده ،نتام
پانل مورد نار را در ستمت چتپ وارد نمتوده و در ستمت راستت
صفحه با استتفاده از كليتد  Addراديتوگرافي هتا را وارد ليستت
نمود .براي حذف يك راديوگرافي و يا يتك پانتل از دكمته هتاي
 Ctrl+Deleteاستفاده مي شود.

تعريف قراردادها
در ايتتتن بختتتش متتتي تتتتوان
مشخصات سازمان هتا يتا مراكتز طترف
قتترارداد بتتا راديولتتوژي را بتتر استتا
نتترخ هتتاي تعريتتف شتتده جهتتت انجتتام
محاسبات مالي بيمار در زمتان پتذير ،
تعريتتف كتترد .بتتا ورود بتته ايتتن بختتش
قراردادهاي تعريف شتده كته بتر استا
شماره رديف مرتتب شتده انتد مشتاهده
ميشوند .جهت تغيير و يا اضتافه نمتودن
يك قرارداد كافي استت گزينته تصتحيح
قراردادهتتا را انتختتاب نمتتوده و ستتپس
اطالعات را در فضتاهاي متورد ناتر وارد
نمود.
 .1شماره رديف :جهت مرتب نمودن قراردادها است .با تغيير مقدار شماره رديف مي توان قراردادهايي را كه مورد استتفاده بيشتتري
دارند در صدر جدول قرار داد و يا قرارداهاي مرتب را پشت سرهم تعريف نمتود (ماننتد قترارداد تتامين اجتمتاعي عتادي ،مامتا،
خاص).
 .2نام قرارداد :نام سازمان يا مركز طرف قرارداد با راديولوژي است.
 .3كد ديسكت :در اين ستون كد نشان دهنده نوع سازمان بيمه گر وارد مي شود .به طور مثال كد نيروهاي مسلح (و زير گروه هتاي
آن) عدد  104است.
 .4درصد سهم بيمار :در اين ستون درصد تعرفه مورد نار بيمه گذار وارد مي شود .براي مثال سهم بيماران تامين اجتمتاعي  %30از
كل مبلغ است.
 .5درصد اضافه بيمار :اين ستون بيانرر ضريبي از درصد سهم بيمار است كه در نهايت بيمار پرداخت مي كند .در حالت عادي مقدار
اين ستون بايد عدد  100باشد .به طور مثال عدد  110به اين معنا خواهد بود كه بيمار عالوه بر سهم بيمار  10درصد كتل بهتاي
آزمايشات را نيز پرداخت نمايد.
 .6درصد اضافه سازمان :اين ستون بيانرر ضريبي از درصد سهم بيمه است كه در نهايت بيمته پرداختت متي كنتد .درحالتت عتادي
مقدار اين ستون بايد عدد  100باشد .به طور مثال عدد  110به اين معنا خواهد بود كه كل جمتع  10درصتد اضتافه متي شتود.
فرانشيز بيمار از مبلغ اضافه شده محاسبه خواهد شد .اگر عدد اين ستون  90باشد كل بهاي آزمايشات  10درصد كاستته خواهتد
شد.
 .7تخفيف :درصد تخفيف در نار گرفته شده جهت مركز طرف قراداد را مي توان در اين ستون وارد نمود.
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مي توان به هر قرارداد يك كد اختصاص داد و در هنرام پذير

 .8كد ورودي :جهت تسريع در پذير
نوع بيمه استفاده نمود.
حذف يك قرارداد :جهت حذف يك قرارداد از دكمه هاي  Ctrl-Deleteاستتفاده متي شتود .اگتر از قتراردادي بتراي پتذير
بيماران استفاده شده باشد آن قرارداد قابل حذف نخواهد بود.
اضافه كردن يك قرارداد :با قرار دادن نشانرر بر روي آخرين قرارداد و فشار دادن فلش پائين امكان پذير است .يك رديتف ختالي
كه سمت راست آن عالمت ستاره قرار گرفته است ايجاد مي شود.

تعريف اسامی پزشکان
در ايتتتن بختتتش متتتي تتتتوان
پزشكاني را كته بيمتاران بيشتتري را بته
راديولوژي معرفي مي كنند تعريف كترد.
در ابتداي ورود اسامي پزشكان به ترتيب
ورود مشاهده مي شوند.
جهت تغيير و يا اضافه نمتودن
يك پزشك كافي استت گزينته تصتحيح
تمام ركوردها را انتخاب نمتوده و ستپس
اطالعات را در فضتاهاي متورد ناتر وارد
نمود .در ستون مربو به جتنس عنتوان
پزشك در برگه پاسخ بيمار وارد مي شود
(مانند آقاي دكتر يا سركار خانم دكتر).

سربرگ گزارش
در اين بختش اطالعتات متورد نيتاز در ستر بترج جتواب
بيماران تنايم مي شود.
عنوان :در اين بخش نام مركز را مي توان وارد نمود.
آدر  :آدر و شماره تلفن هاي مركز را وارد نماييد.
عنوان گزار  :در اين قسمت مي توان مطلبتي بته عنتوان
تيتر شروع گزار

درج نمود .بطور مثال ( همکار گرامی

با سالم )
زير نويس  :در اين فضا ميتوان متني تحت عنوان امضتاي
مسئول فني راديولوژي وارد نمود.
ساير :اين قستمت نيتز جتزو بختش تنايمتات ستر بترج
گزار است كه توصيه مي شود تغييراتي در آن اعمال نشود.

سر برگ قبض
در اين بخش اطالعات مورد نياز در قبض بيمار تنايم مي
شود:
عنوان :نام مركز
تيتر قبض :آدر و تلفن هاي مركز
زيرنويس قبض :توضيحات ديرري كه مربتو بته پتذير
بيمار مي شود مانند ساعات مراجع به مركز بتراي گترفتن
جواب و يا ساعات كار راديولوژي.
چاپ قبض :فونت مربو به مشخصتات بيمتار .مشخصتات
بيمار عبارتند از -1 :نام بيمار  -2نام خانوادگي و ديرر موارد...
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بيمار از آن كد بتراي ثبتت

چاپ آزمايشات :فونت مربو به آزمايشات بيمار.
هر كدام از گزينه هاي فوق داراي يك دكمه فونت مي باشد كه از طريق آن مي توان نوع و اندازه حروف آن بخش را تغيير داد.
تغيير فونت در كادرهاي پنجره ( عناوين قبض) :بعد از انتخاب گزينه فونت پنجره اي باز مي شود كه از كادر هتاي زيتر تشتكيل
شده است:
گزينه  :Fontدر اين بخش نوع خ تعين مي شود .دقت نمايد از خطوطي استفاده شود از خطوطي استتفاده شتود كته حتروف
فارسي و انرليسي را باهم داشته باشند (به پنجره  Sampleتوجه شود).
گزينه  :Sizeاز اين گزينه براي تغيير اندازه حروف استفاده مي شود.
گزينه  :Font styleاين گزينه چهار حالت دارد كه با انتخاب هر كدام تغييراتي در نوع خ اعمال خواهد شد:
 :Regular oحالت عادي حروف
 :Italic oحالت مايل يا اريب حروف
 :Bold oحالت توپر يا برجسته حروف
 :Bold Italic oاين گزينه تركيب دو حالت قبل است
گزينه :Effects
 :Strikeout oبا انتخاب اين گزينه يك خ بصورت افقي در وس تمام متن رسم مي شود.
 :Underline oبا انتخاب اين گزينه يك خ بصورت افقي در زير متن نوشته شده رسم مي شود.

اسامی راديولوژيست ها
در اين قسمت شما مي توانيد اسامي راديولوژيست هارا تعريف كنيد .از اين اسامي ميتوان در پرونده بيمار و جهت مش خص
كردن راديولوژيست ها مربوطه استفاده كرد.
در بدو ورود به اين قسمت پنجره اي باز مي شود كه شامل دو كادر و  4دكمه مي باشد كه شرح آن ها بدين صورت است:
كادرسمتچپ اساميثبت شده را نمايش ميدهد وكادر باريك سمت راست جهت تايپ نام راديولوژيست جديد مورد استفاده
قرارمي گيرد.
جهت درج يك نام جديد جديد كافي است كه آن را در كادر سمت راست تايپ كرده و دكمه اضافه را كليك نمائيد .
جهت تغيير اسامي قبلي ابتدا در كادر سمت چپ آنرا انتخاب كرده و دكمه تصحيح را كليك نمائيد.
نام م ورد نظر در كادر سمت راست ظاهر ميشود.بعد از تغيير دكمه جايگزين را كليك نماييد.
جهت حذف يك اسم ابتدا در كادر سمت چپ آنرا انتخاب كرده و دكمه حذف را كليك نماييد.

اسامی پرسنل فنی
در اين بخش همانند بخش قبل اسامي تكنسين هاي فني به شيوه توضيح داده شده در بخش قبل وارد شود.

تعريف شماره سريال
در اين قسمت ميتوان جه ت تفكي ك و ش روم ش ماره
بيماران هرماه از عدد  ، 1پيشوندي جهت مرتب نم ودن
سريال براي شماره قبض بيماران تعري ف نمائي د .ي ك
سريال مي تواند از يك ك اراكتر ع دد ي ا ح رف د و در
صورت تمايل خط فاصله تشكيل شده باشد .عدد س مت
راست خط فاصله هنگام پذيرش بيمار  ،بطور خودك ار و
پشت سر هم درج مي شود .در بدو ورود به اين قس مت
پنجره اي باز مي شود كه شامل دو ك ادر و  4دكم ه م ي
باشد كه شرح آن ها بدين صورت است :
كادر سمت چپ سريال هاي ثبت شده را نمايش مي دهد و كادر باريك سمت راست جهت تايپ سريال جديد مورد اس تفاده
قرار مي گيرد.
جهت ثبت يك سريال جديد كافي است كه آن را در كادر سمت راست تايپ كرده و دكمه اضافه را كليك نمائيد .
جهت تغيير سريال قبلي ابتدا در كادر سمت چپ آنرا انتخاب كرده و دكمه تصحيح را كليك نمائيد.
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سريال مورد نظر در كادر سمت راست ظاهر ميشود.بعد از تغيير دكمه جايگزين را كليك نماييد.
جهت حذف سريال قبلي ابتدا در كادر سمت چپ آنرا انتخاب كرده و دكمه حذف را كليك نماييد.
نكات زير بايد رعايت شوند:
 .1شماره سريال بدون خط فاصله در برنامه شما اشكال ايجاد مي كند.
 .2عدد سمت راست خط فاصله را به هيچ و جه تعريف نكنيد چون ترتيب بيماران را دچ ار اش كال م ي كن د.اين ع دد
بصورت خودكار درج مي شود.
 .3ليست سريال ها را خالي نگذاريد.

پرونده بيمار
پرونده:
در ابتداي ورود به بخش پذير  ،صفحه اطالعات بيمار مشاهده مي شود كه كليه اطالعات آن خالي است .از اين صفحه هم براي
مراجعه به اطالعات بيماران قبلي و هم پذير بيمار جديد استفاده مي شود.
بيمار جديد :با ماو روي دكمه جديد كليك كنيد و يا دكمه  F3را فشار دهيد .در صورتيكه چند شماره سريال داشتته باشتيد
تمامي آنها نمايش داده خواهد شد و اگر فق يك سريال تعريف كرده باشيد ،بالفاصله صفحه پذير با شماره جديد ظاهر مي شود .بعد از
مشاهده شماره قبض جديد ،مي توانيد مشخصات كلي بيمار مانند نام ،نام خانوادگي ،سن ،جتنس و اطالعتات متورد ناتر ديرتر ماننتد نتام
پزشك و نوع بيمه بيمار را وارد نمائيد .نام پزشك را مي توانيد از ليستي كه قبالً تعريف شده انتخاب كنيد يا اينكه آن را تايپ نمائيد .نتوع
ال تعريتف شتده انتختاب و يتا از كتد ورودي تعريتف شتده در تعريتف
بيمه بايد از قبل تعريف شده باشد ،و در نتيجه مي توان از ليست قتب ً
قراردادها استفاده كرد.
در تكميتتتتتتتتل
اطالعتتتات بيمتتتار بتتتراي
آزمايشتتتات ميتوانيتتتد از 3
رو استفاده نماييتد .رو
اول با استفاده از كد ورودي
تعريتتتف شت تده در بختتتش
تعريتتف آزمايشتتات استتت.
كافيستتت كتتد ورودي را در
جلوي عبارت آزمايش تايپ
كتترده و دكمتته  Enterرا
فشتتتتار دهيتتتتد .رو دوم
انتخاب از تست هاي تعريف
شتتده استتت .كتته از طري تق
دكمه آزمايشات امكان پذير
است .رو سوم انتختاب از
ليست پانل ها مي باشد.
آزمايشات بعتد از
ثبت در پرونده بيمار به دو صورت قابل مشاهده است .به ترتيب بخش و شماره رديف تعريف شده در بخش تعريف آزمايشات و يا به ترتيتب
ورود در پرونده بيمار .كافيست گزينه مشاهده به ترتيب ورود را فعال و يا غير فعال كنيد.
در بخش نمايش آزمايشات پرونده بيمار ،عالوه بر ستون نام ازمايشات دو ستون ديرر نيز وجود دارد يكي تحتت عنتوان قيمتت و
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ديرري تحت عنوان بيمه .ستون قيمت نمايش دهنده قيمت جاري آزمايش بدون در نار گرفتن ما به التفاوت آن مي باشد .پتس اگتر نتوع
بيمه بيمار آزاد باشد بخش مشاهده شده بهاي آزاد ازمايش مي باشد و اگر نوع بيمه مثالً تامين اجتماعي باشد ايتن قيمتت بهتاي تعرفته 1
آزمايش را نشان مي دهد (اين قيمت ،قيمتي است كه در دفترچه بيمه بيمار بايد ثبت شود) .در صورتي كه بيمار تحت پوشش بيمه استت
و مي خواهيد آزمايشي را براي وي آزاد حساب كنيد(به طور مثال درخواست شخصي) كافي است روي ستون بيمه در مقابل نام آزمايش بتا
ماو كليك نمائيد .عالمت  Xدر اين ستون ظاهر خواهد شد و بهاي آزمايش در جمع بيمه اي بيمتار تتاثيري نخواهتد داشتت و فقت در
پرداختي بيمار خواهد آمد.
براي حذف آزمايش مي توانيد با ماو

روي دكمه ــ كليك نمائيد .در بخش پرداختت ،بعتد از ثبتت آزمايشتات ارقتامي ظتاهر

ميشود كه وضعيت مالي بيمار را مشخص ميكند:
جمع ،مجموع بهاي آزمايشات بيمار را مشخص ميكند .اگر قرارداد بيمار آزاد باشد ،جمع ،بهاي آزاد و اگر بيمه باشد ،جمع ،بهاي
بيمه اي آزمايشات را نشان مي دهد .اين عدد در دفترچه بيمه بيمار به عنوان جمع ثبت مي شود.
سهم بيمار ،مبلغ فرانشيز قابل پرداخت توس بيمار است .اگر بيمار آزاد باشد اين عدد مساوي جمع خواهد بود و اگر بيمه باشد
فرانشيز بيمار مي باشد (مثالً  %30درصد جمع در صورتيكه بيمه تامين اجتماعي يا درماني باشد)
سهم سازمان عبارت است از پرداختي بيمه به مركز .در صورتيكه بيمار بيمه نباشد اين رقم صفر خواهد شد .در تمام موارد چته
بيمار تحت بيمه باشد و چه آزاد جمع مساوي خواهد بود با سهم بيمار  +سهم سازمان.
رقم هزينه مساوي است با مجموع مابه التفاوت هاي آزمايشات با قيمت آزاد كه جزء پرداختي بيمار محستوب خواهتد شتد ايتن
رقم براي بيماران آزاد صفر خواهد بود.
جمع آزاد مساوي است با مجموع بهاي آزمايشاتي كه در ليست آزمايشات با عالمت  Xمشخص شده اند و خارج از بيمه حساب
مي شوند.
با اين توضيحات پرداختي بيمار عبارت است از سهم بيمار  +مابه التفتاوت (هزينه)  +جمع آزاد – تخفيـف كته ايتن رقتم در
بخش مانده نوشته مي شود.
همواره رقم مانده مبلغي خواهد بود كه بيمار بايد پرداخت نمايد .اگر بيمار شتامل تخفيتف باشتد ،چته ايتن تخفيتف را از طريتق
قراردادها اعمال كرده باشيم وچه مستقيماً عددي را وارد كرده باشيم ،از مانده كم خواهد شد و مبلغ مانده مبلغ پرداختي بيمار خواهد بتود.
در بخش پرداختي ،رقم پرداختي بيمار را وارد كنيد .اگر ماو روي نوشته پرداختي كليك نمائيد مانتده بيمتار صتفر خواهتد شتد (بيمتار
تسويه حساب مي كند).
چاپ قبض :با كليك روي دكمه چاپ قبض (دكمه  )F4قبض بيمار چاپ خواهد شد .در قبض بيمار جمتع كتل عبتارت استت از
بهاي كل آزمايشات كه ،شامل جمع بيمه اي +مابه التفاوت و احياناً جمع آزاد ست.سهم بيمار نيز مبلغي است كه بيمار بايد پرداخت نمايد.

تصحيح پرونده بيمار:
براي مشاهده پرونده بيمارهاي قبلي ،روي دكمه تصحيح بيمار كليك نموده يا دكمه  F2را فشار دهيد .صفحه پذير خالي مي
شود و مي توانيد با وارد كردن شماره بيمار و فشردن دكمه  Enterپرونده بيمار مورد ناتر را روي صتفحه مشتاهده نمائيتد و در صتورت
تمايل آن را تغيير دهيد .دقت نمائيد كه بعد از چاپ قبض ،بخش پذير بيمار قفل مي شود و تغيير آن منو به داشتتن حتق بخصتوص
براي ليست بيماران است.
با كليك روي گزينه آخرين ) (Ctrl+F6و اولين ) (Ctrl+F5مي توانيد آخرين بيمار يا اولين بيمار پتذير شتده را مشتاهده
نمائيد .همچنين با كليك برروي قبلي ) (F6و بعدي ) (F5مي توانيد بيمار قبلي و بعدي را مشاهده نمائيد.
حدود :با استفاده از اين گزينته متي توانيتد بخشتي از بيمتاران را بته
ترتيب مشاهده نمائيد .گزينه حدود را انتخاب نمائيد و در پنجره ظاهر شده مثالً
بيمه هاي تامين اجتماعي را اتنخاب نمائيد و يا شماره اولين و آخترين بيمتار را
وارد كرده و محدوده مورد نار را وارد نماييد.
جستجو :مي توانيد بيمتار را براستا

نتام ختانوادگي و نتام جستتجو

كنيتتد .كافيستتت اطالعتتات وارد شتتده را در بختتش مربوطتته وارد كتترده و دكمتته
جستجو را كليك نمائيد .فهرست پايين پنجره كه شامل بيماراني خواهد بود كته
بخشي از نام آنها شامل عبارت وارد شده است .مي توانيد با كليك برروي ستتون
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نام خانوادگي يا تاريخ م راجعه اين ليست را بر اسا
برروي هر بيمار صفحه پذير وي را باز ميكند.

حروف الفباء و يا تاريخ مراجعه مرتب كرده و بيمار مورد نار را پيدا كنيد .دوبار كليك

گزارشات مالی
مقدمه
در اين بخش سعي شده است گزارشات مالي متنوعي در اختيار مدير و پرسنل مركز قرار گيرد .هر كدام از اين گزارشتات كتاربرد
خاص خود را دارند كه در اين مقدمه به صورت خالصه به ان اشاره شده است.
 .1ليست بيماران :اين بخش جهت مشاهده و اصالح كليه اطالعات وارد شده بيماران است و تنها بخشي از گزارشات متي باشتد
كه شما مي توانيد به كمك آن در پرونده بيماران دخل و تصرف كنيد .ديسکت بيمه و ليست بيمـه نيتز در ايتن بختش قترار
دارند.
 .2دفتر كل بيماران :ليست مشخصات بيماران به اضافه آزمايشات آنها را در اين بخش مي توان مشاهده و يا چاپ كرد.
 .3آمار كاركرد :آمار مراجعين مركز بصورت مجموع و به تفكيك نوع بيمه در اين بخش قابل مشاهده و يا چاپ است.
 .4ليست كاركرد :ليست مراجعين مركز همراه با كل قيمت آزمايشات پرداختي آنها در اين بخش قابل مشاهده و يا چاپ است.
 .5آمار مالی موارد :تعداد آزمايشات هاي انجام شده ،به همراه در آمد هر كدام و همچنين آمار متراجعين بختش هتاي مركتز و
درآمد هر بخش قابل مشاهده يا چاپ است.
 .6منحنی درآمد :درآمد كل مركز و تعداد مراجعين به تفكيك ماههاي سال برروي منحني در اين بخش قابل دسترسي است.
 .7كاركرد پرشك :تعداد مراجعين مركز به تفكيك پزشكان معالج و آزمايشات درخواستي پزشكان معتالج در ايتن بختش قابتل
مشاهده و چاپ است.

ليست بيماران
همانطور كه در مقدمه توضيح داده شد اين بخش جهت مشاهده و تصحيح پرونده بيماران و تهيه ليستت هتاي بيمته و ديستكت
بيمه است .قبل از ورود ،بايد حدود و مشخصات بيماراني را كه مي خواهيد ليست آنها را مشاهده كنيد ،مشخص نمائيد .در صفحه جستتجو
و حدود بر اسا شماره قبض ،تاريخ مراجعه و نوع بيمه بيماران مورد نار را مشخص نموده وسپس تاييد نماييد .در اين هنرتام ليستتي از
بيماران را مشاهده خواهيد نمود كه اطالعات هركدام از ستون ها در كنار هم قرار گرفته است .مي توانيد كليه مشخصات بيمتار ماننتد نتام
بيمار يا نام پزشك را در همين ليست تغيير دهيد (به شر انكه حق تغييرات را داشته باشيد).

دوبار كليك كنيد صفحه پذير

اگر روي يكي از بيماران با ماو
آزمايشات استفاده كنيد.
ستون هاي اين ليست مقابل جابجا شدن هستند مثالً ،مي توانيد ستون شماره دفترچه بيمه را به مجتاورت تتاريخ نستخه تغييتر
مكان دهيد و اين تغيير تا زماني كه مجدداً تغييري نداده ايد باقي خواهد ماند .با كليك كردن برروي عناوين ستون ها مي توانيد ليستت را
بر اسا مقادير آن ستون مرتب نمائيد (صعودي يا نزولي) .اين امكانات به شما كمك مي كند كه نواقص ليست را سريع تر پيدا نمائيد .بته
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آن بيمار باز مي شود .از ايتن بختش متي توانيتد بتراي تغييتر

عنوان مثال مي خواهيد ليست بيماران را از نقطه نار نام پزشك يا تاريخ نسخه چك كنيد :كافيست ليست را به ترتيب نام پزشتك مرتتب
نماييد .بيماراني كه نام پزشك آن ها خالي باشد در باالي ليست قرار مي گيرند ،و از آن جا كه ليست بر اسا نام پزشك مرتب شده است
مي توانيد بيماراني كه پزشك يكساني دارند را پشت سرهم مشاهده نمائيد .از اين ليست براي جستجو بر اسا نام بيمار و نام پزشك نيتز
مي توانيد استفاده كنيد .ابتدا برروي ستون نام كليك نمائيد و سپس با دكمه راست ماو بروي ان ستون مجدداً كليتك نمائيتد .در كتادر
كوچكي كه نمايان مي شود عبارت را تايپ كنيد .تمام بيماراني كه در نام آنها اين عبارت موجود باشد ظاهر مي شوند.
حدود :جهت مشاهده ليست ديرري از بيماران الزم نيست پنجره بسته و دوباره با شراي جديد باز شود .از روي همتين صتفحه
مي توانيد دكمه حدود را كليك كرده و محدوده جديد بيماران شراي بيماران را وارد كنيد.
چاپ ليست بيماران :به وسيله چاپ ليست بيماران ليست اسامي به همراه كليه مسائل مالي از قيبل جمع ،سهم بيمتار و غيتره
براي چاپ آماده مي شود .اين ليست بيشتر در موارد حسابداري داخلي مركز كاربرد خواهد داشت.
چاپ ليست بيمه :از آنجايي كه ادارات بيمه ليست هاي بيمه متفاوتي را از مركز درخواست مي كنند ،اين بخش داراي امكاناتي
است كه ممكن است شامل حال همه مراكز نشود .شما بايد با آگاهي از نوع ليست بيمه اي كه بيمه گزار از شما خواسته است از اين بخش
استفاده كنيد .قبل از چاپ مطمئن شويد كه اطالعات بيماران از قبيل ناام پزشكي ،دفترچه و تاريخ نسخه كامل است .سپس دكمه چتاپ
را كليك نمائيد .در پنجره كوچكي كه نمايان مي شود مي توانيد تغييرات زير را اعمال نمائيد:
 .1اگر ليست بيمه بايد توام با آزمايشات بيمار باشد آزمايشات و اگر آزمايشات بايد تتوام بتا قيمتت باشتد قيمـت آزمايشـات را
انتخاب كنيد.
 .2اگر سن بيمار يا تاريخ مراجعه ( تاريخ پذير
ظاهر شود.

) در ليست بيمار ضروري است گزينه مربوطه را انتخاب كنيد تا در ليستت چتاپي

 .3اگر صفحه يا صفحات بخصوصي را نياز داريد در بخش از صفحه ...تا صفحه ...شماره صفحات مورد نار را وارد كنيد.
 .4در برخي استان ها ،سازمان خدمات درماني ليست متفاوتي درخواست كرده است .در صورت صادق بودن اين موضتوع در استتان
شما ،گزينه چاپ خدمات درمانی را انتخاب نموده و سپس يك يا هردو عنوان سهم سازمان و جمع كل را انتخاب كنيد.
 .5بعد از اتمام كار و تاييد ،صفحات آماده چاپ برروي نمايشرر ظاهر مي شود .در اين مقطع دوباره مي توانيد كليه مطالب را متورد
بررسي قرار داده و در صورت اطمينان از صحت كار آن را به چاپرر ارسال نمائيد .دقت نمائيد كته در انتهتاي هتر صتفحه جمتع
مبالغ بيماران آن صفحه ظاهر خواهد شد و در انتهاي صفحه آخر جمع كل بيماران چاپ خواهد گرديد.
ديسکت بيمه :از آن جائيكه ساختار ديسكت براي بيمه گزارهاي مختلف متفاوت مي باشد ،بايد از نوع ديسكت مورد درخواست
اداره بيمه مورد نار آگاهي داشته باشيد.
سه نوع فرمت فايل در اين برنامه گنجانده شده است:
 .1تامين اجتماعی :براي سه نوع درخواست تأمين اجتماعي عادي ،خاص و ماما يك فايل به نام  OP.txtتهيه مي شود.
 .2خدمات درمانی :نيز شامل  8قرارداد متفاوت است كه به ترتيب  NOS1.TXTتا NOS8.TXTنام دارند.
 .3ارتش :شامل دو قرارداد براي پرسنل رسمي و وظيفه به نام هاي  AZM1.TXTو  AZM2.TXTاست.
ديسكت را در درايو قرار داده و بعد از انتخاب حدود بيماران با كليك كردن بر روي ديسکت بيمه خروجي مورد نار را انتختاب
كني د .در پنجره كوچكي كه ظاهر مي شود ماه مورد نار را نتخاب كرده و دكمه تائيد را بزنيد .خروجي مورد نار روي ديسكت شما ضتب
خواهد شد .در صورتي كه تعداد بيماران شما زياد باشد ،ممكن است اطالعات روي ديسكت جا نشتود .در ايتن صتورت شتركت متي توانتد
تنايماتي انجام دهد كه خروجي بر روي هارد ديسك شما انجام گيرد و اطالعات را به وستيله  CDبته اداره بيمته تحويتل دهيتد .بعتد از
گرفتن هر خروجي نامه بيمه مربوطه قابل مشاهده يا چاپ است .دقت نمائيد كه نامه بيمه براي هر قرارداد مجزا بوده و فق بال فاصله بعد
از تهيه ديسكت قرارداد مورد نار قابل مشاهده يا چاپ است.
ليست بدهکاران :در اين بخش مي توانيد بيماران بدهكار را در محدوده ليست بيماران مشاهده كنيد .برروي دكمته بدهکاران
كليك كرده و در پنجره اي كه باز مي شود حداقل رقم بدهكاري مورد نار را وارد نمائيد .اگر رقمي وارد نكنيد تمام بدهكاران حتي آنهتائي
كه رقم بدهكاري كمي دارند ظاهر مي شوند.به طور مثال اگر در اين پنجره رقم  500وارد شود ،بيمتاران بتا بتدهكاري بتيش از  50تومتان
ظاهر خواهند شد.

دفتر كل بيماران
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اين بخش جهت چاپ اطالعات بيماران هم راه با آزمايشات و مبالغ مربو به هزينه هاي هر بيمار مي باشد .در صفحه جستتجو و
حدود مشخصات و حدود بيماران مورد نار را وارد كنيد .در صورت تمايل به چاپ مقادير قيمتي هر بيمار در پنجره بعتدي دكمته  Yesرا
انتخاب كنيد و در غير اين صورت دكمه  Noرا كليك نماييد .صفحات قابل چاپ بر روي صفحه نمايش ظتاهر متي شتود كته تعتداد كتل
صفحات آن در گوشه سمت چپ و پائين مشاهده مي شود .در انتهاي هر صفحه جمع كل صفحه را در انتهاي خود چاپ خواهتد شتد و در
انتهاي آخرين صفحه جمع كل چاپ خواهد شد.

آمار كاركرد
در اين بختش متي توانيتد درامتد مركتز را در محتدوده
مشخص به تفكيك نوع بيمه مشاهده يا چتاپ نمائيتد .در پنجتره
ظاهر شده اسامي قراردادها و در مقابل هر كدام تعداد متراجعين و
مجموع مبالغ هر كدام را مشتاهده متي كنيتد .متي تتوان از ايتن
گزار كاركرد مركز را در بازه زماني خاصي استخراج نمود .جهت
اطالع از جمع كل مي توانيد دكمه جمع را كليك نمائيتد .اعتداد
ظتاهر شتده مجمتوع درآمتد مركتتز و بته تفكيتك درآمتد نقتتدي،
بدهكاري بيمه و بدهكاري بيماران را مشخص مي نمايد.
با استفاده از دكمه تفکيك ازمايشات مي توانيد آمتار
آزمايشات مربو به هر قرارداد را مشاهده كنيد .به اين وسيله مي توانيد از تعداد و تنوع آزمايشاتي كه يك قترارداد بخصتوص بتراي مركتز
شما ارسال مي كند مطلع شويد.

ليست كاركرد
ليست مراجعين مركز همراه با قيمت آزمايشات هر بيمار و مبالغ پرداختي توس آنها در اين بخش قابل مشاهده يا چتاپ استت.
در پنجره ظاهر شده اسامي بيماران و در مقابل هر كدام مجموع مبلغ بيمار را مشاهده مي نمائيد .از اين ليست هم متي توانيتد بته عنتوان
كاركرد روزانه مركز و هم به عنوان صورت حساب مراكز طرف قرارداد استفاده نماييد.

آمار مالی موارد
تعداد آزمايشات انجام شده و درآمتد هتر كتدام و همچنتين آمتار
مراجعين بخشهاي مركز و درآمد هر بخش قابل مشتاهده و يتا چتاپ استت.
دكمه جمع ،مجموع مراجعين و درآمد هر بخش را نشان مي دهتد و دكمته
چاپ جمع ارقام فوق را به چاپرر ارستال متي كنتد .دكمته قراردادهتا آمتار
مربو به قراردادهاي درخواست كننده يك آزمايش ،و دكمه پزشتكان آمتار
مربو به پزشكان درخواست كننده يك آزمايش را بته تفكيتك نشتان متي
دهد.

آمار موارد
مانند آمار مالي موارد و فاقد مبالغ در آمد آزمايشات و بخش ها است.

منحنی درآمد
درآمد كل مركز و تعداد متراجعين را بته تفكيتك متاه هتاي ستال
برروي منحني نشان مي دهد .بخش باالي صفحه ،جمع درآمد و بخش پائين،
تعداد مراجعين مركز به تفكيك ماههاي سال را نشان مي دهد .مي توانيد هر
نمودار را جداگانه چاپ نمائيد.

كاركرد پزشك
تعتتداد متتراجعين مركتتز بتته تفكيتتك پزشتتكان معتتالج و آزمايشتتات
درخواستي پزشكان معالج در اين بخش قابل مشتاهده و چتاپ استت .دكمته
قراردادها آمار مربو بته قراردادهتا و دكمته آزمايشـات آمتار مربتو بته
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آزمايشات يك پزشك را به تفكيك نشان مي دهد .با كليك برروي عناوين ستون هاي جدول ،مي توانيد اسامي پزشكان را به ترتيب حروف
الفبا براي نام پزشك ،و يا به ترتيب تعداد مراجعه كنندگان يك پزشك مرتب كنيد.

صندوق
بخش صندوق دو كاربرد دارد :در صورتي كه در بخش امنيت براي بخش صندوق رمز قرار داده باشيد ،اين بخش به عنوان محتل
ثبت دريافت ها و پرداخت ها به كار مي رود .در غير اين صورت اين بخش صرفا ليست اسامي بيماران بدهكار يك روز يا يك متاه را نشتان
خواهد داد.مي توانيد اين ليست را در صورت تمايل چاپ نمائيد و جهت حسابداري مركز استفاده فرمائيد.
اگر در امنيت اين بخش فعال باشد ،مي توانيد دريافت هاي نقدي و نيز بدهكاري بيماران را چه در روز جاري و چه روزهاي قبتل
مشاهده نمائيد .ادامه توضيح اين بخش در صورتي قابل استفاده است كه اين بخش رمتز داشتته باشتد (بته بختش امنيتت برنامته مراجعته
نمائيد).
در بدو ورود به اين بخش ،ليست اسامي بيماران بدهكار امروز را مشاهده مي كنيد .مي توانيد از اين ليست بتراي تستويه حستاب
بيماران امروز و روزهاي قبل استفاده كنيد ،مجموع دريافت هاي بيماران در آخر روز بصورت موجودي نقدي صندوق از برنامه قابل دريافت
است .نوار انتخابي را بر روي بيمار مورد نار ببريد و ميزان دريافتي از بيمار را در بخش دريافت وارد نمائيد .اگر از صندوق پولي بته بيمتار
پرداخت نموديد (ممكن است بيمار بعد از دادن پول و تسويه حساب منصرف شود و بخواهيد كه پتول را برگردانيتد) مبلتغ پرداختتي را در
بختتش پرداخــت وارد نمائيتتد .كليتته اطالع تات وارد شتتده در بختتش
پرداخت ،دريافـت يتا تخفيـف بتا دكمته  Enterدر پرونتده بيمتار
منعكس مي شود .مي توانيد قبض بيمار را نيتز از همتين بختش چتاپ
نمائيد.
همانطور كه قتبالً گفتته شتد در ايتن بختش فقت بيمتاران
بدهكار ،كه بر اسا روز مراجعه تفكيك شده اند ،قابتل مشتاهده متي
باشند.كافيست تاريخ ليست را كه در بخش راست باالي صفحه است به
روز ديرري تغيير داده و بدهكاران روزهاي قبل را مشاهده كنيد .بتراي
اين كه اين بخش صحيح كار كند الزم استت كته بيمتار بتدهكار را در
ليست خود (كه در واقتع روز مراجعته متي باشتد) پيتدا كنيتد و مبلتغ
دريافت يا پرداخت بيمار را در پرونده بيمار ثبت نمائيد.كليه مبالغي كه از اين طريق ثبت مي شود ضمن درج در پرونده بيمتار ،در ليستتي
جداگانه به نام كاركرد روزانه قابل دسترسي است.
ليست كاركرد روزانه كليه دريافت ها و پرداخت هاي امروز را صرف نار از روز مراجعه بيمار نمايش مي دهد .به اين معنتي كته
بيماراني كه امروز مراجعه كرده و پول پرداخته اند يا بيماراني كه پذير

آنها در روزهاي قبل صورت گرفته ولي امروز تسويه نموده اند ،در

صندوق امروز (ليست كاركرد) نشان داده مي شود .ليست دريافت هاي امروز را در ستون دريافت ،ليست پرداخت ها را در ستون پرداخت
و ليست تخفيف ها را در ستون تخفيف و در انتهاي صفحه ،جمع هر ستون را مشاهده مي كنيد .موجودي صندوق عبارت استت از تفاضتل
دريافت و پرداخت (دقت نمائيد كه مبلغ تخفيف تاثيري در موجودي صندوق ندارد) .مي توانيد در بختش محدوده ،امروز و يتا روز هـاي
قبل را انتخاب نماييد تا ليست كاركرد منحصر به كاركرد امروز مربو به بيماران امروز يا دريافت هاي امروز مربتو بته بيمتاران روزهتاي
قبل را مشاهده نماييد.
نكته اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه كاركرد روزانه در بخش صندوق ربطي به در آمد مركتز نتدارد و ريتز دريافتت هتا و
پرداخت هاي نقدي روزانه كه بخشي مربوطه به بيماران امروز و بخشي مربو به بيماران روزهاي قبل استت را نشتان متي دهتد .وضتعيت
جمع كل مبلغ دريافت و پرداخت و تفاضل اين دو رقم كه همان موجودي صندوق است را به شما نشان مي دهد .رقم تخفيتف در حستاب
صندوق هيچ تاثيري ندارد.
متفرقه
جهت هزينه هايي كه ممكن است صندوقدار مركز مستقيماً از صندوق پرداخت نمايد ،بخشي بعنوان متفرقه در نار گرفته شتده
است .در بخش شرح ،موضوع هزينه و در بخش بدهكار رقمي كه از صندوق خرج كرده ايد را وارد نمائيتد .در صتورتيكه مبلغتي را بصتورت
متفرقه دريافت و به صندوق اضافه نموده ايد آنرا در بخش بستانكار وارد نمائيد .اين ارقام در بخش وضعيت صندوق از كل مبلتغ موجتودي
صندوق اضافه (بستانكار) خواهد شد .كليه بخش هاي داراي دكمه چاپ بوده و مي توانيد ليست هاي اين بخش را به چاپرر ارسال نمائيد.
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امنيت
در اين بخش مي توان سطح دسترسي به بخش هاي گوناگون برنامته را كنتترل و محتدود نمتود ايتن امتر بتا تعريتف كتاربران و
اختصاص حق دسترسي به آنها امكان پذير است .جهت استفاده از اين بخش در ابتدا بايد مشخص شود كه چه بخش هايي از برنامه نياز به
كلمه عبور (رمز) دارند ،سپس در بخش تعريف كاربران افرادي كه حق دسترسي هاي مشخصي دارند تعريف مي شوند .مشاهده و ويترايش
تمام متوارد ايتن بختش (امنيتت) فقت در اختيتار متدير
سيستم (يا كساني كه بته رمتز متدير سيستتم دسترستي
دارند) است.

دسترسی كاربران
در اين بخش فهرستتي از تمتامي قستمت هتاي
برنامه كه قابل محدود كردن هستند نمايش داده مي شود.
وجود عالمت تيك به منزله محدود تودن سطح دسترستي
و عدم وجود اين عالمتت نشتان دهنتده عتدم محتدوديت
دسترسي است.

تعريف كاربران
پس از مشخص نمودن بخش هايي كه احتياج به رمز دارند وارد اين
بخش شويد تا كاربران را تعريف كرده و سطح دسترسي هر كتدام را مشتخص
نمائيد .در صفحه اي كه ظاهر ميشود نام كاربران را در بخش راستت مشتاهده
ميكنيد .مدير سيستم كاربري است كه قابل حذف نيست و به تمام بخش هاي
برنامه دسترسي دارد و تنها تغييري كه مي تونيد در مورد مدير سيستم اعمال
نمائيد ،تغيير رمز آن است .جهت تعريف كاربر جديد گزينه كـاربر جديـد را
انتخاب نمائيد .پنجره اي با نام تغيير كاربر گشوده ميشتود .پتس از تايتپ نتام
كاربر و رمز آن ،الزم است تا حقوق كاربر ،مشخص شود .بعنوان مثال كتاربر A
حق پذير بيمار را دارد ولي حق تصحيح پرونده بيمار را بعد از چاپ قبض ندارد .پس از پذير

بيمار را انتخاب كرده و تصحيح قتبض را

پاك كنيد .در صورتيكه رمز و تكرار آن صحيح تايپ شده باشد ،دكمه تائيد فعال ميشود .الزم به يادآوري است كه نتام كتاربر نبايتد از 15
كاراكتر بيشتر باشد .جهت تغيير مشخصات يك كاربر ابتدا نام كاربر را در ليست انتخاب كرده و سپس دكمه تغييـر را كليتك نمائيتد .در
صفحه جديد مي توانيد نام كاربر ،رمز ورودي و حق دسترسي آنرا تغيير دهيد .جهت حذف نام يك كاربر ابتدا نام كاربر را در ليست انتخاب
كرده و سپس دكمه حذف را كليك نمائيد.

ورود  /خروج
پس از ايجاد كاربران جهت دسترسي به بخش هاي برنامه الزم است تا كاربر نام و رمز عبور خود را وارد نمايد .بنابراين بتا كمتك
گزينه ورود مي توان نام و كلمه عبور را وارد نمود .در ضمن پس از اتمام كار الزم است تا كاربر برروي گزينه خروج كليتك نمايتد .الزم بته
يادآوري است كه گزينه هاي ورود /خروج برروي صفحه اصلي برنامه نيز قابل دسترسي است.

فهرست پرونده هاي باز
مدير سيستم ميتواند به ارزيابي پرونده هاي باز جاري بپردازد .براي اين مناتور پتس از انتختاب رمتز متدير سيستتم بته بختش
فهرست پرونده هاي باز رفته و برروي دكمه بازيابی كليك متي نمتائيم .مشخصتات بيمتاراني كته در حتال ويترايش استت (بته همتراه
مشخصات كاربر) نمايش داده مي شود .عالوه بر آن با كليك كردن برروي دكمه آزاد كردن مي توان بيماراني را كه به هر دليل دسترستي
به صفحه جواب يا پذير آنها محدود شده ،باز و قابل پذير كرد.
در انتها يا دآور ميشويم كه ويرايش و تغيير شاخه امنيت فق در اختيار مدير سيستتم (يتا كستاني كته بته رمتز متدير سيستتم
دسترسي دارند) مي باشد.

تهيه پشتيبان
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با انتخاب بر روي اين گزينه از اطالعات تمام بيماران شما  Backupيا پشتيبان گرفته مي شود و در مسير خاصتي از كتامپيوتر
شما ذخيره مي شود.
توصيه مي شود در انتهاي هر روز كاري قبل از خامو كردن كامپيوتر اين كار توس اپراتور انجتام شتود تتا اگتر زمتاني احيانتا
اشكالي در برنامه ويندوز پيش آمد اطالعات بيماران شما از بين نرود و قابل برگشت باشد.
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