
CÍLOVÉ
SKUPINY

Sestry, lékaři, administrativní 
pracovníci – mohou objednávat 
komodity dle potřeb oddělení.

Management zdravotnického 
zařízení – může schvalovat žádanky 
dle specifického workflow.

Správci – nastavují prostředí 
a spravují uživatele.

WEBŽÁDANKY
& SCHVALOVÁNÍ

WebŽádanky & Schvalování FONS Enterprise je objednávko-
vý systém, pomocí kterého mohou uživatelé zadávat 
žádanky na komodity, schvalovat žádanky dle různých 
kritérií a zasílat schválené žádanky do různých připojených 
systémů centrálních skladů.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE

Řízení pozitivního listu – sjednocení 
nakupovaného sortimentu.

Snadný a rychlý způsob nasazení – není 
třeba instalace na uživatelské stanice.

Žádné zvýšení nároků na HW – hostování 
SW aplikace provozovatelem služby, 
provozování na běžné uživatelské stanici.

Procesní orientace systému – možnost 
modifikování dle potřeb zdravotnického 
zařízení.

Úspory zajištěné řízením nákladů – 
dohled již ve chvíli schvalování žádanky.

Snížení nákladů na administrativu 
nákupu, eliminace přebytečného papíro-
vání při schvalování požadavků a elimina-
ce chyb – formuláře a pohyb dokumentů 
jsou v elektronické podobě.

Zvýšení dostupnosti informací o požado-
vaných komoditách – statistické sestavy.



Produkt WebŽádanky & Schvalování FONS Enterprise 
zajišťuje tvorbu a schvalování elektronických žádanek 
k nákupu komodit pro potřeby oddělení v rámci zdravot-
nického zařízení.

Kromě intuitivního ovládání poskytne i snadnou správu 
a rychlý přístup bez nutnosti cokoli instalovat.

Žádanky je možné využívat pro různé typy komodit – 
léčiva, PZT, antibiotika, MTZ a další. Zobrazení položek 
je rozlišitelné pro různé žádanky na základě zařazení do 
skupin, dle specifických požadavků jednotlivých 
zdravotnických zařízení. Množství skupin je neomezené. 
Pro přehlednost jsou barevně odlišeny i pozadí žádanko-
vých formulářů dle typů skupin.

Pro opakovaně používané žádanky si uživatelé mohou 
vytvořit šablony nebo zkopírovat již vytvořenou žádanku. 
Šablony mohou založit pouze pro sebe, dát je k dispozici pro 
všechny uživatele nákladového střediska (př. Chirurgická 
ambulance) nebo i pro celé oddělení (př. Chirurgické 
oddělení).

Určení urgentnosti vyřízení žádanky zajišťuje zadaná 
priorita žádanky. Rozlišujeme dle urgentnosti tři stupně, 
které jsou v přehledu na první pohled odlišeny využitím 
stavových ikon.

Žádanky jsou vytvářeny ze standardizovaných produktových 
katalogů. Pro označení doporučených katalogových položek 
je možné využít pozitivní list – pro celé zdravotnické 
zařízení nebo pro jednotlivé oddělení. Položky v pozitivním 
listu jsou vizuálně odlišeny – v katalogu i na dokladech.

POPIS ŘEŠENÍ

Produkt je provozován na webovém rozhraní,
podporované webové prohlížeče

Loga chráněna obchodními známkami

Internet Edge je obchodní známkou Microsoft Corporation

Firefox je obchodní známkou Mozilla Foundation

Google Chrome je obchodní známkou Google Inc.

Příklad 
zobrazení 
na tabletu.

Zobrazení 
katalogu pro 
zadání položek 
na žádanku.

Průběh zpracování žádanky je zřetelně odlišen a je 
zobrazen zadavateli i zpracovateli žádanky. Nastavuje 
se na základě schválení, stornování, zamítnutí, vyřízení 
žádanky.

Pro jednotlivá nákladová střediska je možné nastavit 
limity na požadované typy komodit na definované

období. Oprávnění manažeři rozpočtu klinik / oddělení / 
nákladových středisek mohou převádět přidělené limity 
pro podřízená nákladová střediska.

Konfigurovatelný schvalovací proces
Schvalování žádanek není pevně definováno, každé 

zdravotnické zařízení může promítnout do schvalovacího 
procesu svá specifika!

Proces schvalování žádanky je konfigurovatelný správcem 
aplikace. Podmínky pro schvalování lze nadefinovat na 
jednotlivé atributy žádanek, nejčastěji nastavované kontro-
ly jsou na pozitivní listy, na cenu žádanky, na zařazení ve 
skupině položek (ATC, účetní skupiny, typ položky), na stav 
čerpání rozpočtu a speciální vyžádané schválení a to 
v různém pořadí.

V rámci nastavení jednotlivých kroků schvalovacího procesu 
je definovatelné upozorňování e-mailem na schválení 
žádanky.

Produkt je primárně nabízen formou SaaS (Software 
jako služba – Software as a Service). Model nasazení 
softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovate-

lem služby.

Žádanky je možné přenášet i do systémů třetích stran 
zajišťujících skladovou evidenci na centrálních skladech 
(lékárna, sklad zdrav. materiálu, MTZ, služby, IT, …). 
Interface je podmíněn podporou na straně systému 
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Průběh zpracování žádanky je zřetelně odlišen a je 
zobrazen zadavateli i zpracovateli žádanky. Nastavuje 
se na základě schválení, stornování, zamítnutí, vyřízení 
žádanky.

Pro jednotlivá nákladová střediska je možné nastavit 
limity na požadované typy komodit na definované

období. Oprávnění manažeři rozpočtu klinik / oddělení / 
nákladových středisek mohou převádět přidělené limity 
pro podřízená nákladová střediska.

Konfigurovatelný schvalovací proces
Schvalování žádanek není pevně definováno, každé 

zdravotnické zařízení může promítnout do schvalovacího 
procesu svá specifika!

Proces schvalování žádanky je konfigurovatelný správcem 
aplikace. Podmínky pro schvalování lze nadefinovat na 
jednotlivé atributy žádanek, nejčastěji nastavované kontro-
ly jsou na pozitivní listy, na cenu žádanky, na zařazení ve 
skupině položek (ATC, účetní skupiny, typ položky), na stav 
čerpání rozpočtu a speciální vyžádané schválení a to 
v různém pořadí.

V rámci nastavení jednotlivých kroků schvalovacího procesu 
je definovatelné upozorňování e-mailem na schválení 
žádanky.

Produkt je primárně nabízen formou SaaS (Software 
jako služba – Software as a Service). Model nasazení 
softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovate-

lem služby.

Žádanky je možné přenášet i do systémů třetích stran 
zajišťujících skladovou evidenci na centrálních skladech 
(lékárna, sklad zdrav. materiálu, MTZ, služby, IT, …). 
Interface je podmíněn podporou na straně systému 
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WEBŽÁDANKY
& SCHVALOVÁNÍ

Produkt WebŽádanky & Schvalování FONS Enterprise je 
plně založen na technologiích Microsoft. Tato webová 
aplikace je vytvářena v ASP .NET a vlastní data se ukládají 
v Microsoft SQL. Propojení na lékárenské a klinické 
systémy je realizováno pomocí webových služeb.

TECHNOLOGIE

Průběh zpracování žádanky je zřetelně odlišen a je 
zobrazen zadavateli i zpracovateli žádanky. Nastavuje 
se na základě schválení, stornování, zamítnutí, vyřízení 
žádanky.

Pro jednotlivá nákladová střediska je možné nastavit 
limity na požadované typy komodit na definované

období. Oprávnění manažeři rozpočtu klinik / oddělení / 
nákladových středisek mohou převádět přidělené limity 
pro podřízená nákladová střediska.

Konfigurovatelný schvalovací proces
Schvalování žádanek není pevně definováno, každé 

zdravotnické zařízení může promítnout do schvalovacího 
procesu svá specifika!

Proces schvalování žádanky je konfigurovatelný správcem 
aplikace. Podmínky pro schvalování lze nadefinovat na 
jednotlivé atributy žádanek, nejčastěji nastavované kontro-
ly jsou na pozitivní listy, na cenu žádanky, na zařazení ve 
skupině položek (ATC, účetní skupiny, typ položky), na stav 
čerpání rozpočtu a speciální vyžádané schválení a to 
v různém pořadí.

V rámci nastavení jednotlivých kroků schvalovacího procesu 
je definovatelné upozorňování e-mailem na schválení 
žádanky.

Produkt je primárně nabízen formou SaaS (Software 
jako služba – Software as a Service). Model nasazení 
softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovate-

lem služby.

Žádanky je možné přenášet i do systémů třetích stran 
zajišťujících skladovou evidenci na centrálních skladech 
(lékárna, sklad zdrav. materiálu, MTZ, služby, IT, …). 
Interface je podmíněn podporou na straně systému 

Tvorba požadavků z katalogů podle 
nastavených práv.

Schvalování dle vícestupňového schvalo-
vacího procesu.

Administrace rolí a práv k portálu 
WebŽádanky&Schvalování FONS Enterprise.

Administrace schvalovacího procesu 
portálu WebŽádanky&Schvalování 
FONS Enterprise.

Katalog – je možné plnit číselníky od 
dodavatelů, seznamem léčiv a PZLÚ 
hrazených ze zdravotního pojištění (SÚKL), 
číselníkem KLK (SÚKL), číselníkem 
VZP-PZT (VZP) nebo synchronizovat 
s katalogem ze systému centrálních 
skladů.

Správa pozitivního listu.

Správa rozpočtů (limitů spotřeby) nákup-
ních organizačních jednotek s možností 
rozlišení rozpočtů dle kategorií nakupova-
ného materiálu a období.

KLÍČOVÉ ČÁSTI ŘEŠENÍ


