CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA A DUNA PRIVAT 2018.2.28
Kartotéka, záložka Chorobopis
 Přidán tisk čísla popisného i orientačního do dekurzu a do chorobopisu
 přidán nový formulář Návrh na lázeňskou péči
 přidán nový formulář Příkaz ke zdravotnímu transportu
 platba přes tlačítko PLA se zapisuje do „Evidence placených ošetření“, ale nově i do „Registrační pokladny“. Kvůli
EET je takový doklad uzavřen. Tlačítko PLA je tedy primárně určeno k rychlému vystavení účtenky pro pacienta,
později i pro evidenci do EET. Naproti tomu „Evidence placených ošetření“ bude určena k zápisu postupných
ošetření pacienta, kdy platba proběhne až po konečném ošetření nebo příp. pro zaevidování přijaté zálohy platby.

Kartotéka, záložka Recepty
 Přidána volba odeslání identifikátoru eReceptu pomocí sms
 Upraven „datum platnosti do“ pro recept na antibiotika na 5 dní
 nový způsob podepisování eReceptu osobním certifikátem
 přidán nový formulář Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Kartotéka, záložka Účet vs. Platby, příprava platby
 byla zrušena automatická příprava platby při uložení léku s doplatkem na účet pacienta z důvodu EET
Diář
 do denního diáře byl přidán tisk neobsazených časů pro možnost ručního doplnění po tisku

Nastavení, nastavení základní konfigurace, nastavení poplatků a kódů
 Přidána další volba pro automatické přidávání kódu pro děti do 10-ti let
Dávky, vytvoření souboru dávek
 Pro vyúčtování výkonů v ambulantní péči (i stomatologické) bude změněna hodnota VBOD a celková délka věty,
týká se dávek s verzí DR 6.2.36 a vyšší
Platby, registrační pokladna
 v adrese ordinace byl na účtence přidán tisk čísla popisného i orientačního
Platby, evidence placených ošetření
 Přidána nová položka „datum poslední platby“. Bude se upravovat vždy, když se přepočítává celková zaplacená
částka.
Číselníky, číselník Zdravotnické prostředky
 Přidány do číselníky nové položky „repasovaná cena“ a „užitná doba“ pro formulář Poukaz na LOP
Nastavení, nastavení základní konfigurace, hlavní nastavení programu, záložka Registrační pokladna
 přidána volba pro tisk účtenky na úzkou paragonovou tiskárnu
 přidána volba pro výběr, zda tisknout nebo netisknout na účtence DIČ lékaře
Správce, Správa uživatelů

 opravena možnost zadání jména uživatele začínající na Ch
 nepovolena možnost zadání uživatele bez přihlašovacího jména
Elektronická evidence tržeb
 nové nastavení EET včetně importu certifikátu přiděleného FS
 propojena na nastavení poplatků a kódů, tlačítka 30 a 90
 propojena na registrační pokladnu
 propojena na evidenci placených ošetření
 propojena na evidenci laboratorních štítků * jen pro DUNA DENTA
 nově volba pro soupis zaevidovaných dokladů do EET
Externí programy
 přidáno nové propojení se zařízením MyRay(Iris)
Karta, odesílání e-mailu, uživatelská konfigurace – nastavení e-mailu – přes SMTP server
 nová možnost přidat k e-mailu přílohu
Nastavení základní konfigurace, nastavení GDPR
 nová možnost nastavení silných přihlašovacích hesel
 nová možnost pro zaheslování archivů
 nová možnost nastavení uzamykání aplikace při nečinnosti uživatele
 nová sestava sledování vybraných aktivit uživatele u operací citlivých z pohledu GDPR
 přidána možnost ukončení aplikace při uzamknutí aplikace a neznalosti hesla uživatele

 Nastavení aplikační konfigurace
 nová pravidla pro tvorbu přihlašovacích hesel
 při parametru silná hesla v nastavení GDPR vypnuta možnost přihlašovat se bez aplikačních hesel
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