
FONS Webdiář je moderní webová aplikace s responsivním 
designem umožňující vzdálené objednávání pacientů 
prostřednictvím Internetu. Tato aplikace komunikuje pomocí 
webových služeb přímo z klinického informačního systému 
(KIS) provozovanými ve zdravotnických zařízeních. Výměna dat 
probíhá zabezpečeným způsobem s využitím šifrovacích 
mechanismů. FONS webdiář nepotřebuje administrační 
rozhraní a všechny informace potřebné pro objednávání 
pacientů z internetu načítá přímo z KIS.

V nemocničním diáři, který slouží jako jediný zdroj dat, lze 
vyhradit konkrétní časové okno pro webové objednávání 
v libovolném množství. Takto vyznačený časový prostor je 
vyhrazený pro objednávání pacientů z internetu a pouze 
v těchto hodinách bude možné realizovat objednávky z webu. 
Lékaři však mohou libovolně pracovat s objednávkami, a to 
přímo v diáři KIS, kdy objednávky z webu lze přesouvat stejně 
jednoduše jako ty vytvořené přímo v KIS. O potvrzení, změnách 
či zrušení objednávky je pacient vždy informován pomocí 
notifikace. 

FONS Webdiář nabízí pouze volné termíny a neumožňuje 
objednání vícero osob ve stejnou dobu. Každé vyšetření má 
nastavitelnou průměrnou délku a kromě názvu pracoviště 
a typu vyšetření lze pacientům sdělit také užitečné informa-
ce týkající se vyšetření a také prerekvizit, které si s sebou 
mají vzít. Tyto informace uživatelé vidí jak během objedná-
vání, tak v rámci oznámení o blížícím se termínu objednáv-
ky emailem nebo pomocí SMS.

Uživatelé FONS Webdiáře mohou být lékaři, pacienti nebo 
pověřené osoby. Uživatelé mají možnost vybrat si pracoviš-
tě, vyšetření a konkrétní čas, na který se chtějí objednat 
z dostupných termínů. Rozlišujeme uživatele, kteří jsou 
vedení v kartotéce nemocničního systému od těch, kteří 
nemocnici doposud nenavštívili. Pouze uživatel ověřený 
nemocnicí získá přístup k termínům veškerých svých 
objednávek vedených v nemocničním diáři a vidí tedy 
přehledný plán zdravotní péče přehledně na jednom místě.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE

Jednoduché vyhledání požadovaného 
pracoviště, lékaře nebo vyšetření

Přehledné zobrazení volných termínů 
a intuitivní objednání 24h denně

Objednání, přeobjednání nebo zrušení 
rezervace pomocí pár kliknutí 

Přehled plánované péče na jednom místě

Úspora času při hledání volných termínů 
objednávek

Automatické připomenutí k plánovaným 
vyšetřením

Upozornění a notifikace pomocí SMS 
nebo emailu

Podporovaná integrace s vyvolávacím 
systémem



VYBRANÉ FUNKCE
WEBDIÁŘE

UŽIVATELÉ
WEBDIÁŘE

VERZE WEBDIÁŘE

Nekolizní webové objednávání prostřednictvím internetu
Služba objednávání přímo napojená na diáře KIS
Notifikační centrum (email nebo SMS)
Přehledné zobrazení všech objednávek pacienta 
vedených v KIS*
Vyhledávání veřejně dostupných služeb nemocnice*
Registrace pacientů pomocí NIA*

Anonymní pacienti

PŘÍNOSY A VÝHODY
Uživatelé mají možnost pohodlného výběru ambulance, 
pracoviště, vyšetření a času, který jim nejvíce vyhovuje. 
Svoje objednávky mají vždy po ruce díky responsivní webové 
aplikaci. Uživatelům již nikdy neuteče žádná plánovaná 
návštěva díky sofistikovanému upozorňování s doplňujícím 
textem pro případné prerekvizity k vyšetření.

Díky FONS Webdiáři může nemocnice lépe organizovat 
zájem pacientů o jednotlivá vyšetření. Webové objednávání 
navíc šetří čas jak na straně nemocnice, tak na straně 
pacienta.

*Pouze v případě lokální instalace jejíž součástí je portálo-
vé řešení s vlastní autorizační a autentifikační službou a 
notifikačním centrem.

FONS Webdiář je moderní webová aplikace s responsivním 
designem, která je bezpečně a bezešvě propojená přímo 
s diáři KISů společnosti STAPRO a nevyžaduje tak nadbyteč-
né administrativní činnosti spojené s přepisováním 
z objednávkového systému do diáře KIS.

Aplikační část je spustitelná ve všech běžně používaných 
prohlížečích na kterémkoliv běžném zařízení. Splňuje 
požadavky GDPR a zabraňuje zneužití osobních i citlivých 
údajů pomocí dvoufaktorového ověřování uživatelů. 

Ověření pacienti*

Externí lékaři*

Cloudové řešení                             Lokální instalace

Funkcionalita webového objednávání je jednoduše dostupná 
pomocí přehledného rozcestníku v Portálu pacienta.

Fulltextové vyhledávání požadované 
služby pacientem.



Responsivní zobrazení objednávkového formuláře (mobil/PC).

UKÁZKA IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO ŘEŠENÍ 
PORTÁLU PACIENTA S WEBOVÝM OBJEDNÁVÁNÍM

FONS Enterprise: Nastavení diáře ve FONS Enterprise s možností 
objednávek z webu.
Poznámka: Pacienti se mohou objednávat pouze do vybraných 
časových bloků, v tomto případě jsou pro objednávání z webu vyhraze-
né dva sloty v týdnu pro „Preventivní prohlídky" a „Kontrolní vyšetření".

FONS Enterprise: Ukázka pacienta objednaného z webu 
vedle pacienta vedeného v kartotéce KIS.
Poznámka: S ohledem na GDPR pacienti nejsou zavede-
ní v registru, jejich informace se však přenáší formou 
poznámky. Ke všem pacientům se přistupuje stejně a 
obsluha diáře může přehazovat pacienty pomocí Drag & 
Drop na libovolný termín. Webové objednávání samo-
zřejmě zohledňuje nastavení kolizí.
Poznámka: V případě, že je pro daný úkon nastavená 
pouze jedna povolená objednávka na daný čas, Webdiář 
neumožní souběžné objednávání vícero pacientů. 



Portál pacienta: Ukázka výběru volného termínu testovací instance Úrazové nemocnice v Brně.
Poznámka: V případě, že je pro daný úkon nastavená pouze jedna povolená objednávka na daný čas, Webdiář 
neumožní souběžné objednávání vícero pacientů. 

Portál pacienta: Ukázka notifikačního centra s potvrzením nebo 
zrušením rezervace v UI aplikace Portál pacienta.

Portál pacienta: Ukázka potvrzení objednávky 
z emailu.
Poznámka: Potvrzení včetně připomenutí přijde 
rovněž pomocí SMS.
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