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Pielęgniarki, lekarze, pracownicy 
administracyjni  – mogą zamawiać 
towary według potrzeb oddziału.

Kadra zarządzająca placówki 
ochrony zdrowia – może zatwi-
erdzać formularze zapotrzebowania 
wedle określonego workflow.

Administratorzy – ustawiają środowisko 
i zarządzają użytkownikami.

E-ZAPOTRZEBOWANIE 
& ZATWIERDZANIE

e-Zapotrzebowanie & Zatwierdzanie FONS Enterprise to system 
zamawiania, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapotr-
zebowania na towary, zatwierdzanie zapotrzebowania według różnych 
kryteriów i przesyłanie zatwierdzonych formularzy zapotrzebowania 
do różnych powiązanych systemów magazynów centralnych. 

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

Zarządzanie tzw. „pozytywną kartą” – 
ujednolicenie kupowanego asortymentu.

Łatwy i szybki sposób wdrożenia – nie jest 
wymagana instalacja na stacji roboczej 
użytkownika.

Wymagania odnośnie HW nie zwiększają 
się – hostowanie aplikacji SW przez 
operatora usługi, użytkowanie na zwykłej 
stacji roboczej użytkownika.

Procesowa orientacja systemu – możli-
wość modyfikowania stosownie do potrzeb 
placówki ochrony zdrowia.

Oszczędności dzięki zarządzaniu koszta-
mi – nadzór już w chwili zatwierdzania 
formularza zapotrzebowania.

Obniżenie kosztów na administrację 
zakupu, eliminacja zbędnej „papierkowej 
roboty” przy zatwierdzaniu zleceń i 
eliminacja błędów – formularze i obieg 
dokumentów w postaci elektronicznej.

Zwiększenie dostępności informacji 
o wymaganych towarach – zestawienia 
statystyczne.

informacje
warte życia



Produkt e-Zapotrzebowanie & Zatwierdzanie FONS 
Enterprise zapewnia tworzenie i zatwierdzanie elektro-
nicznych formularzy zapotrzebowania na zakup towa-
rów dla potrzeb danego oddziału w ramach placówki 
ochrony zdrowia. 

Oprócz intuicyjnego sterowania produkt oferuje również 
łatwe administrowanie i szybki dostęp bez konieczności 
instalowania czegokolwiek. 

Z formularzy zapotrzebowania można korzystać dla 
różnych typów towarów - leków, środków techniki 
medycznej, antybiotyków, zaopatrzenia materiałowo-
-technicznego i innych. Pozycje wyświetlane w różnych 
formularzach zapotrzebowania są rozróżnialne dzięki 
ich przypisaniu do różnych grup, stosownie do specy-
ficznych wymagań poszczególnych placówek ochrony 
zdrowia. Ilość grup jest nieograniczona. W celu zapew-
nienia przejrzystości zastosowano rozróżnienie kolory-
styczne (według grup) również dla tła formularzy 
zapotrzebowania. 

Dla wielokrotnie używanych formularzy zapotrzebowania 
użytkownik może utworzyć szablony albo skopiować już 
utworzony formularz zapotrzebowania. Szablony tworzyć 
może tylko dla siebie albo udostępnić je wszystkim 
użytkownikom centrum kosztów (np. Ambulatorium 
chirurgiczne) czy nawet użytkownikom z całego oddziału 
(np. Oddział chirurgiczny). 

Tryb pilny realizacji zapotrzebowania osiąga się przez 
wprowadzenie priorytetu do formularza zapotrzebowania. 
Zależnie od stopnia pilności rozróżniamy trzy priorytety, 
które na zestawieniu są łatwe do odróżnienia za pośred-
nictwem ikon statusu. 

Formularze zapotrzebowania tworzy się na podstawie 
standaryzowanych katalogów produktów. Do oznaczenia 
zalecanych pozycji katalogowych można wykorzystać tzw. 
„pozytywną kartę” - dla całej placówki ochrony zdrowia lub 
dla pojedynczego oddziału. Pozycje „pozytywnej karty” 
odróżniają się wizualnie – zarówno w katalogu, jak 
i w poszczególnych dokumentach. 

OPIS ROZWIĄZANIA

Produkt jest obsługiwany za pomocą interfejsu
internetowego. Obsługiwane przeglądarki internetowe:

Loga chronione znakami handlowymi

Internet Edge jest znakiem handlowym Microsoft Corporation.

Firefox jest znakiem handlowym Mozilla Foundation

Google Chrome jest znakiem handlowym Google Inc.

Przykładowy 
widok na tablecie.

Widok katalogu, 
z którego wpro-
wadza się pozycje 
do formularza 
zapotrzebowania.

Przebieg realizacji zapotrzebowania jest wyraźnie 
wyróżniony i wyświetla się na stanowiskach wpro-
wadzającego i realizującego formularz zapotrzebowa-
nia. Ustawiany jest on na podstawie zatwierdzenia, 
anulowania, odrzucenia, zrealizowania zapotrzebowa-
nia. Dla poszczególnych centrów kosztów można 
ustawić limity na wymagane typy towarów w zdefinio-
wanym okresie czasu. Upoważnieni zarządzający 
budżetem klinik / oddziałów / centrów kosztów mogą 
przenosić przydzielone limity do podporządkowanych 
centrów kosztów. 

Konfigurowalny proces zatwierdzania
Zatwierdzanie formularzy zapotrzebowania nie jest 
zdefiniowane na stałe, w procesie zatwierdzania każda 

placówka ochrony zdrowia może uwzględnić swoją własną 
specyfikę!

 Proces zatwierdzania zapotrzebowania jest konfigurowalny 
przez administratora aplikacji. Warunki zatwierdzania 
można zdefiniować dla poszczególnych atrybutów zapotr-
zebowania - najczęściej (w różnej kolejności) ustawia się 
elementy kontrolne na „pozytywne karty”, na cenę zlecenia, 
zaliczenie do grupy pozycji (ATC, grupy księgowe, typ 
pozycji), na stan korzystania z budżetu i specjalnie wyma-
gane zatwierdzenia. 

W ramach ustawienia poszczególnych kroków procesu 
zatwierdzania definiuje się powiadamianie e-mailem o 
zatwierdzeniu zapotrzebowania.

Produkt jest oferowany głównie w formie SaaS (Opro-
gramowanie jako usługa - Software as a Service). Model 
wdrożenia oprogramowania, kiedy aplikacja jest 
hostowana przez operatora usługi. 

 Formularze zapotrzebowania można również przenosić 
do systemów stron trzecich, które prowadzą ewidencję 

magazynową w magazynach centralnych (apteka, 
magazyn materiałów medycznych, zaopatrzenie 
materiałowo-techniczne, usługi, IT itd.). Uwarunkowane 
jest to istnieniem wsparcia ze strony systemu obsługu-
jącego ewidencję magazynową.

informacje
warte życia
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zaliczenie do grupy pozycji (ATC, grupy księgowe, typ 
pozycji), na stan korzystania z budżetu i specjalnie wyma-
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E-ZAPOTRZEBOWANIE 
& ZATWIERDZANIE

Produkt e-Zapotrzebowanie & Zatwierdzanie FONS 
Enterprise jest w pełni oparty na technologiach Microsoft. 
Niniejsza aplikacja internetowa została utworzona w ASP 
.NET, a dane zapisywane są w Microsoft SQL. Powiązanie 
z systemami aptekarskimi i klinicznymi realizowane jest za 
pomocą usług internetowych. 

TECHNOLOGIE

Przebieg realizacji zapotrzebowania jest wyraźnie 
wyróżniony i wyświetla się na stanowiskach wpro-
wadzającego i realizującego formularz zapotrzebowa-
nia. Ustawiany jest on na podstawie zatwierdzenia, 
anulowania, odrzucenia, zrealizowania zapotrzebowa-
nia. Dla poszczególnych centrów kosztów można 
ustawić limity na wymagane typy towarów w zdefinio-
wanym okresie czasu. Upoważnieni zarządzający 
budżetem klinik / oddziałów / centrów kosztów mogą 
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centrów kosztów. 
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specyfikę!

 Proces zatwierdzania zapotrzebowania jest konfigurowalny 
przez administratora aplikacji. Warunki zatwierdzania 
można zdefiniować dla poszczególnych atrybutów zapotr-
zebowania - najczęściej (w różnej kolejności) ustawia się 
elementy kontrolne na „pozytywne karty”, na cenę zlecenia, 
zaliczenie do grupy pozycji (ATC, grupy księgowe, typ 
pozycji), na stan korzystania z budżetu i specjalnie wyma-
gane zatwierdzenia. 

W ramach ustawienia poszczególnych kroków procesu 
zatwierdzania definiuje się powiadamianie e-mailem o 
zatwierdzeniu zapotrzebowania.

Produkt jest oferowany głównie w formie SaaS (Opro-
gramowanie jako usługa - Software as a Service). Model 
wdrożenia oprogramowania, kiedy aplikacja jest 
hostowana przez operatora usługi. 

 Formularze zapotrzebowania można również przenosić 
do systemów stron trzecich, które prowadzą ewidencję 

magazynową w magazynach centralnych (apteka, 
magazyn materiałów medycznych, zaopatrzenie 
materiałowo-techniczne, usługi, IT itd.). Uwarunkowane 
jest to istnieniem wsparcia ze strony systemu obsługu-
jącego ewidencję magazynową.

Tworzenie wymagań z katalogów zgodnie 
z ustawionymi prawami.

Zatwierdzanie w wielostopniowym 
procesie zatwierdzania.

Administrowanie rolami i prawami do 
portalu e-Zapotrzebowanie & Zatwierdza-
nie FONS Enterprise.

Administrowanie procesem zatwierdzania 
na portalu e-Zapotrzebowanie & Zatwi-
erdzanie FONS Enterprise.

Katalog – można wypełniać korzystając 
z list kodów od dostawców, wykazu leków 
i żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego pokrywanych z ubezpieczenia 
zdrowotnego (Państwowy Instytut Kontroli 
Leków), list kodów KLK (Państwowy Instytut 
Kontroli Leków), list kodów VZP-PZT 
(Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna) 
albo zsynchronizować z katalogiem 
z systemu magazynów centralnych.

Administrowanie tzw. „pozytywną kartą”.

Administrowanie budżetami (limitami 
zużycia) jednostek organizacyjnych 
dokonujących zakupów, z możliwością 
podziału budżetów według kategorii 
kupowanych materiałów i okresów.

KLUCZOWE ELEMENTY ROZWIĄZANIA

BIURO HANDLOWE STAPRO s. r. o. | Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice | CZ
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