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TỔNG QUAN GIẢI PHÁP
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



TỔNG QUAN GIẢI PHÁP - ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kiến trúc hướng dịch vụ 
(SOA)

Đáp ứng số lượng lớn người 
dùng truy cập đồng thời

Quy trình chặt chẽ, liên 
thông, bảo mật, an toàn

Liên thông hệ thống BHYT, 
chuẩn y khoa HL7, HL7 CDA, 
DICOM … Đáp ứng các QĐ của 
BYT: 5573, 4210, 46, 54…

Đa nền tảng

Web form, mobile, vận hành 
trên máy tính để bàn, xách 
tay, thiết bị di động…

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
PostgreSQL

Hiện đại, nhiều tính năng 
mạnh mẽ, sao lưu linh hoạt 

Khả năng kết nối, mở 
rộng, tùy biến cao

Thiết bị IoT

Mở rộng, tùy biến theo vận 
hành của đơn vị.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Ngôn ngữ bản địa, quốc tế…

Hỗ trợ quản lý tập trung

Nhiều cơ sở, khai thác chung 
tài nguyên, tránh trùng lặp

Phương thức khám chữa 
bệnh thông minh

Kiosk thông minh, hàng đợi, 
khám chữa bệnh thông minh, 
bệnh án điện tử



TỔNG QUAN PHÂN HỆ, 
MODULE HỆ THỐNG



Quản lý khoa khám bệnh

Quản lý khám sức khỏe, khám lẻ, khám gói, bảo lãnh viện phí

Quản lý khoa lâm sàng/người bệnh nội trú

Quản lý cận lâm sàng

Quản lý thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế

Quản lý hồ sơ, bệnh án điện tử

Quản lý dược, vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm

Quản lý tài sản, trang thiết bị y tế

Quản lý mua sắm tập trung

Quản lý hành chính - nhân sự, tiền lương

Quản lý tài chính kế toán

Quản lý chỉ đạo tuyến

Quản lý văn bản, phân công và báo cáo công việc…

Quản lý và chăm sóc khách hàng: email, sms

Quản lý sự cố

Quản lý nghiên cứu khoa học

Quản lý danh mục, dịch vụ, quản trị và cấu hình hệ thống

Quản lý bán kính, tạp hóa, quầy căn tin, suất ăn, mini bar... 

Quản lý báo cáo, thống kê

Quản chế dinh dưỡng…



 Quản lý lịch khám bệnh, lịch hẹn tái khám, nhắc lịch tài khám…

 Phân hệ đặt hẹn thông minh (Qua App, web, cú pháp điện thoại

 Phân hệ quản lý xét nghiệm (Xét nghiệm cơ bản, Module quản lý vi

sinh (Nuôi cấy, Mô tế bào), Giải phẫu bệnh, quản lý kết nối liên

thông dữ liệu với máy XN...)

 Phân hệ quản lý Chẩn đoán hình ảnh

 Phân hệ quản lý thăm dò chức năng

 Phân hệ quản lý phẫu thuật, thủ thuật

 Quản lý và đặt lịch phòng mổ (nhân sự, tài nguyên phòng mổ)

 Phân hệ quản lý tiêm chủng

 Phân hệ quản lý đăng ký và cấp phát xuất ăn

 Quản lý khoa dinh dưỡng, tiết chế

 Quản lý kho máu và chế phẩm máu

 Phân hệ quản lý thu ngân/viện phí, đối soát ca, đối soát thanh toán

ngân hàng, thanh quyết toán bảo hiểm y tế

 Phân hệ quản lý tài chính kế toán (quản lý ca, tiền mặt, tài khoản,

quản lý thu/chi, công nợ, báo cáo tài chính tổng hợp...)

 Phân hệ quản lý kiosk tra cứu thông minh (đăng ký khám, tra cứu

kết quả CLS, tra cứu chi phí khám chữa bệnh, giá dịch vụ...)

 Phân hệ quản lý chăm sóc khách hàng

 Quản lý bán kính [chuyên khoa mắt]

PHÂN HỆ MODULE HỆ THỐNG

 Quản lý thông tin bệnh nhân, nhân thân

 Phân hệ tiếp đón bệnh nhân (bệnh nhân bảo hiểm, dịch vụ, cập

nhật thẻ, cập nhật chế độ BHYT...)

 Quản lý bệnh nhân bằng mã vạch, Mã QR code, Thẻ điện tử

 Quản lý chính sách giá, thẻ giảm giá, thẻ thành viên, hội viên, VIP,

chương trình giảm giá (miễn giảm cho CBNV, ngày thành lập bệnh

viện…)

 Phân hệ cập nhật bảo hiểm và chuyển đổi dịch vụ, thuốc, vật tư

được hưởng BHYT

 Quản lý bệnh nhân khám SKTQ và thực hiện dịch vụ lẻ (Siêu âm,

chụp Xquang, Xét nghiệm, Thủ thuật... theo yêu cầu)

 Phân hệ quản lý khám bệnh ngoại trú

 Phân hệ quản lý điều trị ngoại trú (mãn tính)

 Phân hệ quản lý khám bệnh và họp hội chẩn trực tuyến

 Phân hệ quản lý điều trị nội trú, app mobile dành cho bs, điều

dưỡng đi buồng và thực hiện thuốc…

 Phân hệ quản lý khám sức khỏe sàng lọc cộng đồng, khám công ty,

khám đoàn - khám lưu động, đã số hóa toàn bộ các mẫu KSK theo

TT14, 24, 28 BYT

 Phân hệ quản lý cấp cứu, bệnh lịch cấp cứu

 Quản lý khám bảo lãnh viện phí với các đơn vị bảo hiểm tư nhân ký

hợp đồng với bệnh viện

 Phân hệ quản lý hiển thị và hàng đợi thông minh



 Quản lý kho, hàng hóa và bán hàng tạp hóa, canteen bệnh viện

 Quản lý bán hàng đồ uống, café, mini bar

 Phân hệ quản lý dự trù và mua sắm tập trung

 Phân hệ quản lý dược, bán thuốc

 Phân hệ quản lý vật tư y tế, hóa chất

 Phân hệ quản lý văn phòng phẩm

 Quản lý nhà thuốc, bán và cấp phát thuốc, VTTH(DV và bảo hiểm)

 Kết nối gửi báo cáo đến các hệ thống phần mềm của bảo hiểm xã

hội, Bộ y tế, sở y tế theo quy định

 Quản lý kho rác thải y tế tái chế

 Quản lý tài sản, y cụ dụng cụ và thiết bị y tế

 Quản lý nhân sự, đào tạo, chấm công, tiền lương…

 Quản lý văn bản, hồ sơ, công văn nội bộ, công văn đến, công văn đi

 Quản lý chỉ đạo tuyến

 Quản lý nghiên cứu khoa học

 Quản lý chất lượng bệnh viện, Quản lý sự cố y khoa, sai sót chuyên

môn

 Quản trị hệ thống: Quản trị cấu hình, log truy cập hệ thống, tài

khoản, quản trị phân quyền…

 Quản lý phòng bệnh, giường bệnh, phòng mổ

 Quản lý danh mục dùng chung, danh mục dược, VTTH, dịch vụ…

 Quản lý lịch trực, phân công và theo dõi lịch trực

 Quản lý phân công, điều hành công việc

 Quản lý báo cáo giao ban (nội trú, ngoại trú, khám bệnh… của bác

sĩ và điều dưỡng)

 Quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy

 Phân hệ quản lý báo cáo thống kê

 Phân hệ quản lý báo cáo quản trị, điều hành nâng cao [dashboard]

 App mobile cho bệnh nhân( Sổ sức khỏe điện tử): Tra cứu kết quả

khám, chi phí, đơn thuốc, đặt lịch hẹn,…

 Phân hệ kết nối và in hóa đơn điện tử

 Kết nối thanh toán với ngân hàng, ví điện tử, thẻ thông minh

 Kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian: SMS

Brandmame, call center…

 Tích hợp chữ ký điện tử, Tích hợp ký số

 Tích hợp IoT với các thiết bị Y Tế thông minh [Máy đo HA, máy tiểu

đường, điện tim...]

 LIS : Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mức nâng cao TT 54 BYT

 RIS-PACS: Hỗ trợ kết nối với PACS đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mức

nâng cao TT 54 BYT

 EMR : Số hóa, thay thế toàn bộ hồ sơ giấy - Đáp ứng đầy đủ các tiêu

chí mức nâng cao TT 54 BYT

PHÂN HỆ MODULE HỆ THỐNG (TIẾP THEO)



KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP & 
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI IOT





MÔ HÌNH TRIỂN KHAI IOT THIẾT BỊ Y TẾ VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN HIS

 Hệ thống hỗ trợ kết nối IoT giữa thiết bị y tế thông minh với hệ thống y tế ở nhiều công đoạn, quy trình khám, điều trị bệnh bên trong và cả

bên ngoài các cơ sở y tế.

 Các mô hình triển khai IoT thiết bị y tế hiện nay: Mô hình cho cá nhân [Vòng đeo tay, đồng hồ…], Mô hình cơ sở y tế [hệ thống máy XN,

CĐHA..], Mô hình kết nối cá nhân và cơ sở y tế [thiết bị y tế thông minh (máy đo huyết áp, đường huyết, axit uric, cholesterol…)]



CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT 
CỦA HỆ THỐNG



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

ĐẶT HẸN KHÁM VÀ TƯ VẤN ONLINE



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

KIOSK TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ TIẾP ĐÓN, VÀ PHÂN LUỒNG KHÁM BỆNH

 Hệ thống tiếp đón và quản lý thông tin hành chính bệnh nhân với giao diện

đồng bộ, đồng nhất cho các đối tượng cần tiếp nhận (Bảo hiểm, dịch vụ,

khách lẻ, khám sức khỏe, khám đoàn…)

 Màn hình tiếp nhận có thể thay đổi linh hoạt, kết hợp thuật toán tìm kiếm

thông minh, hỗ trợ truy xuất tìm kiếm thông tin bệnh nhân thông qua mã

QR, barcode…giúp tối ưu giảm thời gian tiếp đón bệnh nhân xuống trung

bình dưới 10s/ bệnh nhân.

 Hệ thống hỗ trợ áp dụng nhiều chính sách miễn giảm trên các đối tượng

bệnh nhân theo chương trình khuyến mại, giảm giá cho nhân viên và người

thân, giảm giá riêng của bệnh viện.

 Hệ thống hỗ trợ chọn bác sĩ có chuyên khoa phù hợp trên tiêu chí tối ưu với

bác sĩ có số bệnh nhân chờ ít nhất, hoặc đón tiếp chỉ định một bác sĩ có

chuyên khoa phù hợp

 Hỗ trợ tiếp nhận cập nhật thẻ và áp dụng các chính sách cho bệnh nhân

một cách đơn giản và tiện lợi, đảm bảo đúng quyền lợi của người bệnh theo

quy định cho phép của BHYT và BHXH



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

LIÊN THÔNG, HỖ TRỢ ĐỐI SOÁT DỮ LIỆU KHÁM CHỮA BỆNH VỚI 

BHXH TỰ ĐỘNG



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ KHÁM BẢO LÃNH VIỆN PHÍ VỚI CÁC ĐƠN VỊ KÝ HỢP ĐỒNG 

VỚI BỆNH VIỆN



 Hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, khám và điều trị các bệnh nhân cấp cứu hoặc

điều trị bệnh trong ngày đơn giản, dễ dàng.

 Hệ thống hỗ trợ liên kết liên thông luân chuyển bệnh nhân giữa các trường

hợp khám ngoại trú, khám cấp cứu, nhập viện nội trú, chuyển tuyến,

chuyển viện…

 Hệ thống hỗ trợ mẫu ghi nhận thông tin bệnh, giúp các bác sĩ nhập liệu

nhanh hơn, giúp giảm thời gian thao tác trên hệ thống, tập trung vào theo

dõi và xử lý diễn biến của người bệnh.

 Hệ thống hỗ trợ bác sĩ lập tờ điều trị, bệnh lịch cấp cứu, làm bệnh án ngoại

trú, ghi nhận thực hiện các thuốc, VTTH…. Trong suốt quá trình bệnh nhân

điều trị cấp cứu tại bệnh viện.

 Hệ thống hỗ trợ theo dõi số dư viện phí và có các cảnh báo thông minh, hỗ

trợ bác sĩ tương tác và tư vấn thông tin đầy đủ và chính xác đến người bệnh.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ KHÁM NGOẠI TRÚ, CẤP CỨU, MÃN TÍNH VÀ ĐIỀU TRỊ 

TRONG NGÀY



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ KHÁM SỨC KHỎE, KHÁM ĐOÀN (CÔNG TY)



 Hệ thống hỗ trợ quản lý và ghi nhận chi tiết các thông tin, tác vụ liên

quan đến người bệnh từ khi người bệnh nhập khoa, đến khi người bệnh

xuất viện hoặc chuyển viện.

 Hệ thống hỗ trợ ghi nhận chi tiết các diễn biến bệnh, chỉ định, đơn

thuốc thực hiện nội viện của bác sĩ đối với bệnh nhân.

 Hệ thống hỗ trợ ghi nhận chi tiết thông tin chăm sóc, thực hiện thuốc

của điều dưỡng đối với bệnh nhân.

 Hệ thống hỗ trợ quá trình theo dõi viện phí, kiểm soát và theo dõi quá

trình tuân thủ chuyên môn, thực hiện y lệnh, chăm sóc đối với bệnh

nhân….

 Hệ thống hỗ trợ ghi nhận thuốc, vật tư tiêu hao… thực hiện chi tiết trên

bệnh nhân, và có liên thông trực tiếp với quy trình quản lý dược, vtth…

 Hệ thống hỗ trợ in đầy đủ các mẫu biểu liên quan trong suốt quá trình

bệnh nhân được tiếp nhận và điều trị nội trú theo đúng tiêu chuẩn và

yêu cầu của BYT.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ - QUẢN LÝ PHÒNG 

MỔ VÀ QUY TRÌNH PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT

 Hệ thống hỗ trợ quản lý và đặt lịch phẫu thuật, quản lý các y cụ dụng cụ phòng

mổ…

 Hệ thống hỗ trợ quản lý nhân sự, thiết lập phiếu khám tiền mê, biên bản bàn

giao trước sau mổ, theo dõi an toàn phẫu thuật, thủ thuật một cách linh hoạt,

tùy chỉnh theo nhu cầu vận hành của bệnh viện.

 Hệ thống hỗ trợ thiết lập và in giấy cam kết, phiếu kiểm và phiếu vật tư.

 Hệ thống hỗ trợ thực hiện và ghi nhận tường trình phẫu thuật, giúp các bác sĩ

ghi nhận lại các quá trình và diễn biến trong ca phẫu thuật một cách đơn giản,

chính xác và nhanh chóng.

 Hệ thống hỗ trợ ghi nhận chi tiết sử dụng vật tư tiêu hao, thuốc…. chi tiết trên

từng ca ở thời điểm trước, trong và sau thực hiện phẫu thuật, có liên thông với

quy trình quản lý dược, vtth…giúp quản lý tiêu hao liên thông và đồng nhất

trên toàn hệ thống.



 Hệ thống hỗ trợ ghi nhận thông tin chi tiết trong quá trình lấy mẫu của bệnh

nhân.

 Hệ thống hỗ trợ Mã xác thực trên phiếu chỉ định và phiếu in trên mẫu bệnh

phẩm giúp quá trình kiểm soát và đối chiếu bệnh phẩm nhanh chóng, chính

xác và hiệu quả, tránh được việc lẫn, nhầm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân

 Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các loại xét nghiệm với các giá trị như: Tùy chọn, xét

nghiệm báo cáo, xét nghiệm có chỉ số…

 Hệ thống hỗ trợ các hình thức nhập kết quả linh động theo nhiều cách, tùy

thuộc vào vận hành và đặc điểm của các chuẩn máy xét nghiệm.

 Hệ thống hỗ trợ liên thông kết nối kết quả 2 chiều (chỉ định-kết quả) giữa hệ

thống máy xét nghiệm và với phần mềm HIS.

 Hỗ trợ kết nối liên thông kết quả trực tiếp với phòng khám, hỗ trợ bác sĩ,

KTV xét nghiệm tra cứu các kết quả lâm sàng, cận lâm sàng khác liên quan

tới bệnh nhân.

 Hệ thống hỗ trợ các xét nghiệm thực hiện bên ngoài (gửi ngoài bệnh viện)

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM BÊN NGOÀI BỆNH VIỆN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

TÍNH NĂNG NỔI BẬT: QUẢN LÝ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ 

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 Hệ thống hỗ trợ chuẩn quy trình Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò

chức năng.

 Hệ thống hỗ trợ người dùng tạo các mẫu chẩn đoán hình ảnh – thăm

dò chức năng động với tùy chọn số ảnh hiển thị, thông tin tùy biến và

các biểu mẫu in linh hoạt.

 Hệ thống trợ giúp các bác sĩ tạo mẫu và làm báo cáo CĐHA nhanh

chóng, chính xác và hiệu quá trên từng dịch vụ chỉ định.

 Hệ thống hỗ trợ ghi nhận thuốc, vtth được thực hiện chi tiết với từng

ca chẩn đoán hình ảnh, có liên thông với quy trình quản lý dược, vtth

giúp quản lý dược, vtth đồng nhất.

 Hệ thống hỗ trợ lưu trữ hình ảnh các ca chụp, thăm dò chức năng ko

hỗ trợ chuẩn DICOM trên hệ thống lưu trữ dài hạn, giúp khai thác và

sử dụng cho việc tra cứu và tìm kiếm lại các kết quả đã thực hiện.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

TÍNH NĂNG NỔI BẬT: QUẢN LÝ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG (TIẾP)

 Hệ thống hỗ trợ kết nối liên thông trực tiếp các chỉ định với các

máy Chẩn Đoán Hình Ảnh và thăm dò chức năng có hỗ trợ DICOM

WORKLIST.

 Hệ thống hỗ trợ kết nối và liên thông kết quả báo cáo 2 chiều với

các hệ thống PACS có hỗ trợ HL7 theo tiêu chuẩn và đúng yêu cầu

của BYT.

 Tích hợp liên thông trực tiếp với các hệ thống PACS như GE, PRM,

VRPACS…



Tính năng nổi bật

Hỗ trợ triển khai Telemedicine



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

HỖ TRỢ TRIỂN KHAI TELEMEDICINE (TIẾP)



BỆNH VIÊN QUÂN Y 5

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN VIỆN PHÍ

 Hệ thống hỗ trợ hiển thị trực quan, chi tiết giúp cho thu ngân dễ dàng kiểm

soát chi phí phát sinh trong quá trình khám và điều trị của người bệnh.

 Hệ thống hỗ trợ barcode, tối ưu quá trình tìm kiếm và rút ngắn thời gian thanh

toán và chờ đợi cho bệnh nhân và thu ngân.

 Hệ thống tự động tính toán và phân loại các khoản thu, giảm trừ cho các đồng

chi trả tương ứng với các chính sách đang được áp dụng đối với bệnh nhân.

 Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán khác nhau – thuận tiện cho khách

hàng giao dịch với bệnh viện.

 Bảng kê chi phí chuyên nghiệp, tùy chỉnh theo cấu hình của người sử dụng

 Hỗ trợ đẩy cổng và đối soát với cổng BHXH tự động



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN VIỆN PHÍ – HỖ TRỢ THANH TOÁN QUA 

POS, QRCODE

KH quẹt 

POS

Ghi có vào 

TK BV

Thu ngân cập nhật 

trên HIS

KH quét QR 

từ mobile

Kiosk Giao 

dịch tự động



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ LƯU TRỮ HỒ SƠ, BỆNH ÁN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ [HỖ TRỢ KÝ HMS – SSL CERTIFICATE]



BỆNH VIỆN QUÂN Y 5

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - SỐ HÓA LƯU TRỮ THAY THẾ HỒ SƠ BỆNH ÁN GIẤY



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP KÝ DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ 

NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP KÝ SỐ TRÊN HỒ SƠ BỆNH ÁN



BỆNH VIỆN QUÂN Y 5

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP KÝ ĐIỆN TỬ DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - KIỂM SOÁT , GIÁM ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 

(BÁC SĨ VÀ ĐIỀU DƯỠNG)



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ DƯỢC, VẬT TƯ TIÊU HAO

BỆNH VIỆN QUÂN Y 5

 Hệ thống hỗ trợ quản lý theo quy trình liên thông từ đầu đến cuối trong suốt

quá trình vận hành bệnh viện từ quá trình chuẩn bị, dự trù mua sắm, cho đến

các quá trình sử dụng thuốc, VTTH trong nội viện, bán và cấp phát ngoại trú.

 Liên thông quá trình kê đơn, bán và cấp phát thuốc tại dược, Hệ thống hỗ trợ tra

cứu đơn và tìm kiếm các đơn đã được kê đối với bệnh nhân trên toàn hệ thống

 Hỗ trợ báo cáo dữ liệu theo thời gian thực, truy xuất và đối soát ngay tức thì



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHẨM

 Hệ thống hỗ trợ quản lý chi tiết quy trình quản lý văn phòng phẩm từ khi thực hiện dự trù mua sắm, tiếp nhận hang.

 Quản lý cấp phát, và sử dụng tại các khoa phòng.

 Hỗ trợ báo cáo dữ liệu theo thời gian thực, truy xuất và đối soát ngay tức thì



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHẨM (TIẾP)



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ TÀI SẢN, Y CỤ DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 Hệ thống hỗ trợ quản lý chi tiết quy trình quản lý tài sản từ khi thực hiện dự trù mua sắm, tiếp nhận hàng,

 Quản lý cấp phát, và sử dụng tại các khoa phòng.

 Hệ thống hỗ trợ theo dõi chi tiết quá trình cấp phát, sử dụng. luân chuyển và bảo trì, bảo dưỡng của các tài sản,

y cụ dụng cụ và trang thiết bị y tế.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ TÀI SẢN, Y CỤ DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (TIẾP)



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ, TIỀN LƯƠNG



Tính năng nổi bật:

QUẢN LÝ TIỀN MẶT VÀ TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ VĂN BẢN, PHÂN CÔNG VÀ BÁO CÁO CÔNG VIỆC



Hệ thống hỗ trợ chức năng quản lý và chăm sóc khác hàng theo các chủ

điểm sau:

• Hệ thống hỗ trợ quản lý báo cáo sổ quỹ và tài khoản theo thời gian thực

• Chăm sóc chuyên môn: các khách hàng được đánh dấu lưu ý, cần chăm

sóc đặc biệt trong quá trình khám và điều trị bệnh tại bệnh viện.

• Chăm sóc các khách hàng có phản hồi và đánh giá tiêu cực trong quá

trình khảo sát tại bệnh viện (thông qua phiếu đánh giá hoặc app

mobile)

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và phân loại các đối tượng khách hàng, theo

các nhóm, phân loại theo chuyên khoa, theo bác sĩ khám và điều trị

bệnh…giúp cho tổng đài viên dễ dàng triển khai các chương trình khảo

sát.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

TRA CỨU DỮ LIỆU KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Bệnh viện Quân Y 5



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

TRA CỨU DỮ LIỆU KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIẾT BỊ DI ĐỘNG (TIẾP)



Hệ thống hỗ trợ quy trình quản lý thu, chi, chi tiết vận hành theo đúng thời gian

thực

Hệ thống hỗ trợ quản lý báo cáo sổ quỹ và tài khoản theo thời gian thực

Hệ thống hỗ trợ các báo cáo phân tích doanh thu chi tiết

Hệ thống hỗ trợ Báo cáo thống kê phục vụ quản lý của bệnh viện gồm các báo

cáo cho ban lãnh đạo bệnh viện, báo cáo cho các khoa, phòng, báo cáo quản lý

dược, vật tư

Hệ thống hỗ trợ báo cáo thống kê phân tích theo nhiều tiêu chí…

Hệ thống hỗ trợ khai thác và kết xuất các báo cáo liên quan đến các cơ quan

quản lý.

Hơn 100 mẫu báo, chuẩn theo quy định BYT, tùy biến theo vận hành của đơn vị

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BÁO CÁO, THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BÁO CÁO, THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ (TIẾP)



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

BÁO CÁO, THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ (TIẾP)



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

PHÂN QUYỀN DỮ LIỆU, BẢO MẬT THÔNG TIN



Cảm ơn đã lắng 
nghe chúng tôi




