CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA A DUNA PRIVAT 2020.1.20

Karta, záložka Osobní údaje a Zaměstnání
 přidána nová tlačítka pro komunikaci s IKR ČSSZ při vystavování eNeschopenek a sloužící pro předvyplňování
údajů

Karta, záložka Chorobopis
 upraven formulář Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (pouze pro pojištěnce EU)
Karta, záložka HPN
 přejmenována na RDPN (Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti)
 přidána nová tlačítka pro eNeschopenky, platné od 1.1. 2020. Jedná se o tlačítko B2B, Průkaz, Detail případu,
Převzetí.
B2B – odeslání eNeschopenky (vznik, potvrzení o trvání, ukončení) do IKR ČSSZ
Průkaz – tisk Průkazu práce neschopného
Detail – získání a zobrazení detailu případu z IKR ČSSZ
Převzetí – pro převzetí pacienta do své péče

 původní tlačíka pro eNeschopenky vystavené do 31.12.2019 ponechány pro práci se starými eNeschopenkami
 přidány nové ikony na toolbar pro komunikaci s IKR ČSSZ
Karta, záložka HOL
 nově přidáno tlačítka B2B a Detail pro komunikaci s IKR ČSSZ
Neschopenky
 zrušeno hromadné generování eNeschopenek (legislativa)
 přidány nové volby Seznam mých případů, Seznam mých podání, Seznam přidělených IČPE
Recepty
 přidány další číselníky SUKL, Seznam cen a úhrad LP a Seznam léčiv nehrazených ze ZP pro snadnější dotahování
příznaku úhrady (I,C,P) u eReceptů
 oba číselníky nově i v aktualizaci číselníků SUKL

Obsluha, Adresář firem
 přidána nová pole, důležitá pro eRDPN
 rozdělena adresa na samostatné pole ulice a samostatná pole pro číslo evidenční i orientační (pro eRDPN)

Obsluha, číselník odbornost
 pro eRDPN přidán nový číselník lékařských odborností. Kódy se liší od číselníku VZP
Nastavení, Nastavení základní kofigurace, osobní konfigurace lékaře, záložka Spojení
 pole adresa rozděleno na pole pro zvlášť vyplněnou ulici, zvlášť pro číslo popisné a případně i pro číslo orientační
 údaje jsou pro eNeschopenku povinné k vyplnění, nutno zkontrolovat!
Nastavení, Nastavení základní kofigurace, nastavení eKomunikace
 přidáno nové pole Odbornost (pro eRDPN)
 přidán Test servisu – ověření funkčnosti síťové konektivity mezi sw a B2B rozhraním ČSSZ
Nastavení, Nastavení základní kofigurace, Správa IČPE
 získání Seznamu IČPE, generování nového IČPE, aktualizace IČPE, zneplatnění IČPE
Jiné
 ikona Teamvieweru přidána na spodní lištu programu pro snadnější spuštění programu pro vzdálenou správu
gabriela.malotova@tco.cz

