Wdro¿enia

eSystem w placówkach
medycznych Elvita S.A.

Trwa wdro¿enie systemu finansowo – ksiêgowego
i kadrowo – p³acowego oraz systemu obiegu
dokumentów elektronicznych firmy SENTE Systemy
Informatyczne Sp. z o.o., w sieci placówek
medycznych Elvita S.A.
Celem wdro¿enia pakietu oprogramowania SENTE
eSystem jest usprawnienie m.in. procesów sprzeda¿y
i zakupów, zarz¹dzania projektami inwestycyjnymi,
œrodkami trwa³ymi, kadrami i p³acami, a tak¿e
wprowadzenie systemu obiegu dokumentów
elektronicznych w oœmiu placówkach medycznymi
nale¿¹cych do spó³ki Elvita.
Nowa aplikacja finansowo - ksiêgowa oprócz
standardowych funkcji zapewni nam kalkulacjê
œwiadczeñ medycznych dziêki szczegó³owej
ewidencji kosztów, z podzia³em na wyró¿niki,
zarówno w ujêciu przedmiotowym (rozliczenia
kosztów badañ lekarskich i ambulatoryjnych),
jak i podmiotowym (rozliczenia kosztów gabinetów,
placówek i oddzia³ów). Umo¿liwi nam tak¿e
ewidencjê przychodów na wyró¿nikach, co w efekcie
zapewni informacjê o wysokoœci mar¿y na na
œwiadczone przez nas us³ugi medyczne - mówi
Bo¿ena Kowalczyk, dyrektor ekonomiczny w PŒZ i PZ
Elvita Jaworzno III Sp. z o.o. Co wiêcej, nowy system
pozwoli firmie zaplanowaæ i zewidencjonowaæ
wszystkie realizowane inwestycje, m.in. poprzez
automatyczne naliczanie planów amortyzacji
i wskaŸników rentownoœci (np. EVA, ang. Economic
Value Added).

Dodatkowo, modu³ sprawozdawczoœci finansowej
pozwoli przedsiêbiorstwu przedstawiaæ rozbudowane
raporty finansowe wobec udzia³owców oraz spó³ek
tworz¹cych grupê kapita³ow¹.
Z kolei program SENTE Personel oprócz
standardowych funkcji obs³ugi kadrowo – p³acowej,
dzia³u socjalnego, modu³u rekrutacji, szkoleñ i umów
cywilno – prawnych, umo¿liwi spó³ce obs³ugê
indywidualnych kalendarzy i kart urlopowych
pracowników o dobowym wymiarze czasu pracy,
innym ni¿ 8. godzinny – specyficznym s³u¿by zdrowia.
- Aplikacja zautomatyzuje równie¿ ewidencjê czasu
pracy poprzez wprowadzenie importu
harmonogramów. Konsultanci opracowali równie¿
modu³, który pracownikom dzia³u kadr umo¿liwi
szacowanie rezerw przeznaczonych na nagrody
jubileuszowe i odprawy emerytalne, wedle
obowi¹zuj¹cych zasad aktuariatu - wyjaœnia
Sebastian Nowak, kierownik zespo³u wdro¿eniowego
w firmie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Natomiast program SENTE Obieg Dokumentów
umo¿liwi firmie zarz¹dzanie przep³ywem
dokumentów elektronicznych zgodnie z okreœlonymi
procedurami i przyjêtymi œcie¿kami. Dla przyk³adu
pracownicy sekretariatu bêd¹ mogli rejestrowaæ
korespondencjê i prowadziæ w³asne segregatory.
A kierownictwo oddzia³ów placówek i pielêgniarki
prze³o¿one bêd¹ mog³y opisywaæ merytorycznie
faktury elektroniczne.
www.sente.pl
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