Dokumentacja programu

Zasady licencjonowania i cennik

obowiązuje od dnia 2021-06-01

Wersja 2.25.0

Niniejszy dokument opisuje sposób licencjonowania programu eZOZ. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich
netto i należy do nich doliczyć stosowny podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

1. Okres obowiązywania cennika.
Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku do odwołania.
Wszelkie zmiany sposobów licencjonowania opisane w dalszej części dokumentu, odnoszą się do sytuacji, w których
•
•

zostały zamówione nowe licencje dla nowych klientów
zostały odnowione licencje dla aktualnych klientów przy czym nowy okres licencyjny obowiązuje od dnia 1
czerwca 2021 roku.

W przypadku domawiania dodatkowych licencji w trakcie okresu ważności licencji już istniejących, cena kolejnej
licencji zostanie proporcjonalnie pomniejszona tak aby wszystkie licencje miały identyczną datę końca ważności.

2. Licencjonowanie stanowisk komputerowych.
2.1 Licencja stanowiskowa – pełna
Licencja odnawiana co 365 dni zawierająca prawo do bezpłatnej aktualizacji i telefonicznego wsparcia technicznego
w okresie jej obowiązywania.
Zawiera: pełną funkcjonalność w zakresie realizacji kontraktów NFZ, prowadzenie elektronicznej dokumentacji
medycznej w tym wytwarzanie EDM, eZLA, eZWM, prowadzenie terminarza wizyt, list oczekujących, statystki MZ,
uproszczonej sprawozdawczość we wszystkich zakresach świadczeń oraz wymianę danych z laboratoriami
diagnostycznymi
Nie zawiera: rozliczania świadczeń komercyjnych i rozliczeń wewnętrznych z pracownikami, połącznia aparatury
medycznej w tym obrazowej, rejestracji internetowej z przeglądem list oczekujących, innych licencji funkcjonalnych
objętych dodatkową opłatą.
Rodzaj personelu: bez ograniczeń.
Cennik
Pierwsze stanowisko: 1000 zł
Drugie stanowisko:
800 zł
Następne stanowiska: 600 zł

2.2 Licencja stanowiskowa – pielęgniarska
Licencja odnawiana co 365 dni zawierająca prawo do bezpłatnej aktualizacji i telefonicznego wsparcia technicznego
w okresie jej obowiązywania.
Zawiera: pełną funkcjonalność w zakresie realizacji kontraktów NFZ, list oczekujących, uproszczoną
sprawozdawczość w zakresie POZ
Nie zawiera: prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w tym wytwarzanie EDM, eZLA, eZWM,
terminarza wizyt, statystki MZ, wymiany danych z laboratoriami diagnostycznymi, rozliczania świadczeń
komercyjnych i rozliczeń wewnętrznych z pracownikami, połącznia aparatury medycznej, rejestracji internetowej z
przeglądem list oczekujących, innych licencji funkcjonalnych objętych dodatkową opłatą.
Rodzaj personelu: tylko personel pielęgniarski i położne
Cennik
Każde stanowisko:

550 zł

Licencja stanowiskowa – podstawowa
Licencja odnawiana co 365 dni zawierająca prawo do bezpłatnej aktualizacji i telefonicznego wsparcia technicznego
w okresie jej obowiązywania.
Zawiera: pełną funkcjonalność w zakresie realizacji kontraktów NFZ dla pielęgniarek MS/POZ oraz higienistek
szkolnych.
Nie zawiera: prowadzenia list oczekujących, uproszczonej sprawozdawczość NFZ, elektronicznej dokumentacji
medycznej w tym wytwarzanie EDM, eZLA, eZWM, terminarza wizyt, statystki MZ, wymiany danych z laboratoriami
diagnostycznymi, rozliczania świadczeń komercyjnych i rozliczeń wewnętrznych z pracownikami, połącznia aparatury
medycznej, rejestracji internetowej z przeglądem list oczekujących, innych licencji funkcjonalnych objętych
dodatkową opłatą
Rodzaj personelu: tylko personel pielęgniarski.
Cennik
Każde stanowisko:

340 zł

2.3 Ilość wymaganych licencji stanowiskowych
Ilość koniecznych do zakupienia licencji, uzależniona jest od maksymalnej ilości jednocześnie uruchomionych
stanowisk komputerowych w tym samym czasie. Program eZOZ może być zainstalowany na dowolnej ilości
komputerów (bez ograniczeń) ale jednocześnie może być używany (uruchomiony) jedynie na tylu stanowiskach, na
ile zostało wykupionych licencji.

Przykład 1

Rejestracja

POZ

Gabinet

Kasa

Program zainstalowany został na 4 komputerach. W tym samym czasie na każdym z nich uruchomiony jest inny
moduł. W tym przykładzie wymagane są cztery licencje.

Przykład 2

Rejestracja

POZ

KUZ

Gabinet

POZ

Brak uruchomionego
programu eZOZ

Program zainstalowany został na 4 komputerach. W tym samym czasie na dwóch z nich uruchomione są po dwa
moduły, na kolejnym komputerze jeden moduł a na ostatnim nie uruchomiono programu. Należy wybrać
maksymalną ilość jednocześnie uruchomionych komputerów z dowolną ilością używanych modułów. W tym
przykładzie wymagane są trzy licencje.

2.4 Zmiana rodzaju licencji stanowiskowych
Aby zamienić licencje standardową na pielęgniarską lub pielęgniarską na pełną, należy złożyć zamówienie w formie
elektronicznej bezpośrednio z programu eZOZ. Od kwoty złożonego zamówienia, odjęta zostanie wartość opłacona
za obowiązujące licencje podstawowe. Okres obowiązywania nowych licencji, zakończy się z dniem obowiązywania
dotychczasowych licencji podstawowych.

2.5 Zwiększenie ilości stanowisk w trakcie obowiązywania licencji.
Aby zwiększyć ilość stanowisk, na które obowiązuje licencja, należy złożyć zamówienie w formie elektronicznej
bezpośrednio z programu eZOZ. Kwoty złożonego zamówienia na dodatkowe stanowiska, pomniejszona zostanie
proporcjonalnie do pozostałego okresu obowiązywania dotychczasowych licencji.

3. Licencje funkcjonalne.
3.1 Pełna wersja lekospisu PHARMINDEX
Rozbudowana funkcjonalność PHARMINDEX pozwalającą na dostęp do pełnych danych lekospisu w poniższym
zakresie:

•
•
•
•
•
•
•
•

indeksy bezpieczeństwa stosowania
interakcje
informacje o dostępności rynkowej
skład chemiczny
działania w tym niepożądane
wskazania i przeciwwskazania
środki ostrożności
stosowanie w okresie ciąży i laktacji

•
•
•
•
•

dawkowanie
powiązane kody rozpoznań ICD10
uwagi dodatkowe
kody klasyfikacji ATC
dane producentów / dystrybutorów / podmiotów odpowiedzialnych

Ilość koniecznych do wykupienia licencji uzależniona jest od maksymalnej ilości osób personelu (użytkowników
programu eZOZ) które będą chciały korzystać w pojedynczym dniu z pełnej wersji lekospisu. Pojedynczą licencję
uznaje się za wykorzystaną w danym dniu jeżeli użytkownik naciśnie przycisk Aktywuj pełne dane lekospisu
PHARMINDEX.
W każdym dniu obliczanie wykorzystanych licencji następuje od początku.
Przykład
W pierwszym dniu z lekospisu korzystali lekarze A, B i C.
W drugim dniu z lekospisu korzystali lekarze D, E i F.
W trzecim dniu z lekospisu korzystali lekarze A, B, E i F.
W czwartym dniu z lekospisu korzystali lekarze A i E.
Ilość wymaganych licencji wynosi 4 ponieważ była to maksymalna ilość użytkowników korzystających z lekospisu w
pojedynczym (trzecim) dniu.
Koszt pojedynczej licencji na pełną funkcjonalność lekospisu PHARMINDEX wynosi 320 zł / rok.

3.2 Obrazowanie wideo
Funkcjonalność pozwala na podłączenie dowolnego urządzenia do portu grabbera a następnie nagrywanie filmów
lub wykonywanie zdjęć w czasie rzeczywistym oraz automatyczne dołączanie ich dokumentacji medycznej pacjenta.
Ilość wymaganych licencji uzależniona jest od ilości jednocześnie wykonywanych podłączeń do urządzeń wideo
niezależnie od ilości stanowisk.
Koszt pojedynczej licencji na obrazowanie wideo wynosi 1500 zł / rok.

3.3 Import identyfikatorów dokumentów P1
Funkcjonalność pozwala na wystawienie dokumentów elektronicznych (eRECEPT i eSKIEROWAŃ) w innych
aplikacjach gabinetowych i przekazywanie ich identyfikatorów razem z pozostałymi danym statystycznorozliczeniowymi z programu eZOZ w ramach sprawozdawania świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Koszt pojedynczej licencji na import identyfikatorów dokumentów P1 wynosi 800 zł / rok.

3.4 Import danych z systemu SWD PRM
Rozbudowana funkcjonalność dla zespołów ratownictwa medycznego pozwala na import plików pochodzących z
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz ich automatyczne poprawianie
oraz uzupełnianie o brakujące elementy. Sprawdzone w praktyce rozwiązanie pozwala na błyskawiczne wdrożenie
sprawozdawczości do NFZ bez konieczność żmudnego wprowadzania tych samych informacji do kilku systemów
informatycznych:
Koszt pojedynczej licencji na import danych z systemu SWD PRM wynosi 400 zł / ZRM / rok.

3.5 Rozbudowana funkcjonalność w zakresie COVID-19
Rozbudowana funkcjonalność w zakresie COVID-19 pozwala na:
•
•
•

Import listy wszystkich aktywnych izolacji domowych związanych z wykryciem wirusa SARS-CoV-2
Generowanie rachunków rozliczeniowych NFZ wraz z załącznikami
Automatyczną zamianę pozycji rozliczeniowych NFZ dla umów POZ

Koszt licencji jednorazowej na cały okres ważności licencji stanowiskowych wynosi 800.

