Dokumentacja programu

Zasady licencjonowania i cennik

obowiązuje od dnia 2015-01-01

Wersja 1.65.0

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 stycznia 2015 do odwołania.
Wszelkie zmiany sposobów licencjonowania opisane w dalszej części dokumentu, odnoszą się do sytuacji, w których
licencje zostały zamówione/odnowione od dnia 1 stycznia 2015 roku.

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, 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, rejestracji internetowej z przeglądem list oczekujących.
Rodzaj personelu: bez ograniczeń.
Cennik
Pierwsze stanowisko: 800 zł
Drugie stanowisko:
600 zł
Następne stanowiska: 400 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, 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.
Rodzaj personelu: tylko personel pielęgniarski.
Cennik
Każde stanowisko:

370 zł

2.3 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, 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.
Rodzaj personelu: tylko personel pielęgniarski.
Cennik
Każde stanowisko:

220 zł

2.4 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.

2.5 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.

2.6 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.

