Gestió de consultes
Objectiu:
El programa Gestió de Consultes d’Inducontrol, permet visualitzar i
controlar de forma eficient i ràpida els horaris dels especialistes o
d’altres tipus de serveis actuant com una agenda molt més
complerta que les dels programes de software que corren actualment.
A qui va destinat? Principalment a clients com ara: Hospitals,
Consultoris Clínics, Gimnasos, Centres de bellesa, Centres de
realització de cursos o similars, que necessiten una distribució de
les hores dels especialistes o les activitats programades en actiu,
un control de les tarifes dels mateixos i un seguiment dels historials
de cada un dels clients i/o usuaris.

Avantatges:
Desevolupat totalment amb JAVA.
Al dia amb les
agendes i la gestió
administrativa!

Disponible per a les diferents plataformes vigents al mercat:
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC, etc.
Programes oberts, parametritzables i adaptables a totes les
problemàtiques empresarials actuals.
INDUCONTROL, S.L. Fa més de 25 anys que dissenya, desenvolupa i instal·la aplicacions informàtiques per petites i mitjanes
empreses.
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Prestacions
1

Programació de visites / Tancaments mensuals:
- Assignació de Visites:
- Visualització de les especialitats i dels metges
- Visualització de l’horari establert segons definició prèvia
- Inclusió d’hores entremig de l’horari específic
- Impressió pel pacient / client de l’horari assignat
- Anotacions
- Cobrament de les visites realitzades, amb impressió del
rebut corresponent
- Manteniment d’especialistes:
- Dades generals de l’especialista actiu
- Establiment dels percentatges assignats segons conveni
- Visualització de les dades comptables
- Estadístiques de visites mensuals
- Establiment de l’horari general de l’especialista al centre
- Manteniment dels paràmentres de l’usuari
- Manteniment dels Festius (definició del calendari laboral vigent)
- Manteniment d’Especialitats / Cursos / Sessions
- Consulta d’històric de cobraments
- Llistat de preus dels especialistes segons modalitats. Definició dels tipus
de preus
- Llistats de les visites programades, cobraments diaris i/o pendents i
nombre de visites
- Elaboració del tancament mensual
- Llistat de tancaments: Estadístiques, resum mensual de cobraments,
llistat de l’IRPF i rebuts dels metges
- Comptabilització
- Manteniment de comptes
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