
 

   

              CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA PRIVAT 2016.1.10 

 

KARTA 

 Tlačítko SOUČTY (CTRL+S), tj. informace o počtu pacientů v kartotéce, rozšířeno o informaci, kolik z počtu celkem 

je registrovaných a z toho kolik je mužů a kolik žen. 

 

KARTA, záložka CHOROBOPIS  
 Potvrzení o trvání DPN přesunut mezi ostatní formuláře na záložce Chorobopis, aby bylo možné jej vystavit jak 

k ruční, tak k elektronické neschopence. Její číslo se načte automaticky z evidence HPN (včetně jména a adresy 

pacienta). Lze tisknout do předtištěného formuláře nebo na bílý papír včetně čar, v tom případě se tiskne i 

nevyplněná druhá strana s prohlášením pacienta. Není-li v evidenci pacienta žádné HPN, převezmou se z karty 

pouze osobní údaje, číslo neschopenky musí lékař doplnit ručně. 

 Přidán nový formulář Žádost o neomezené vycházky 

 

KARTA, záložka STÁLÁ LÉČIVA  
 Nově možnost hledání léku podle názvu, nejen podle kódu. 

 

KARTA, záložka HPN 
 Před tiskem je možno vybrat díly neschopenky, které se mají tisknout. Implicitně se nabízí díl 2a,2b a 3 při nově 

vystavené HPN, 4. díl při nemoci delší než 14 dní a při ukončení HPN 5. díl. 



 

   

 

 
 

ČÍSELNÍKY - Lékařské odbornosti 
 Přidán index pro možnost setřídění a hledání odbornosti i podle názvu.  

 

DÁVKY  
 Pro rok 2016 byl změněn u věkových skupin 0-4 a 5-9 let index pro výpočet kapitační platby dle Vyhlášky MZ ČR  

 Upravena tisková sestava Přehled vytvořených dávek registračních lístků 

 

 

NASTAVENÍ  
 Vzhled produktu - nová volba v menu Nastavení pro práci s tlačítky 

v ovládací liště  

 Uživatelská konfigurace – přidány nové parametry pro způsob 

odesílání sestav pomocí e-mailů  

 Aplikační konfigurace – přidána nová záložka E-mail pro nastavení 
práce s poštovním serverem   

 
 
 
 
 



 

   

 
SYSTÉM  

 Přizpůsobitelné ovládací lišty  

  nový grafický styl ikon  

  tři velikosti ikon 16, 24, 32  

  možnost nastavení velikosti písma v menu  

  vlastní uživatelské nastavení lišt  

  schopnost lepení lišt k okrajům anebo jejich skrývání  

  plovoucí lišty anebo jejich zamykání  

  ukládání a obnovování do původního stavu  

 

po instalaci verze 2016.1 nebude možné spouštět staré verze programů 2015 a 2014 z důvodu nového řešení 

ikon. 

  Integrovaný poštovní klient  

  odesílání exportovaných sestav pomocí SMTP serveru  

 schopnost posílat kopie i slepé kopie  

 sestava odchází v podobě souboru připojeného v příloze  

 je možné používat vlastní i veřejné SMTP servery (ale pozor na nastavení firewallu!)  

  spojení může být šifrované i zabezpečené autentizací  

 doporučujeme Vám, abyste konfigurační hodnoty pro nastavení odchozího serveru získali od Vašeho 

místního administrátora  



 

   

 

TISKY  
 Nová forma tiskového dialogu, např. možnost hledání vybraného záznamu v náhledu tiskových sestav, souběžné 

prohlížení, tisk či export sestavy přímo z náhledu atp. 

 

 

 

 
                 gabriela.malotova@tco.cz 

mailto:gmalotova@tco.cz

