
DŮVĚRA

pacient
lékař
CGM

pro PC DOKTOR®, MEDICUS®, 
AMICUS®, PC DENT® a DENTIST+®

NEKLEPAT CZ

A všichni
jsme víc

  v klidu

Pořadové a vyvolávací 
systémy do čekárny



CGM. Komplexní péče.

Veškeré informace včetně všech kontaktů získáte na 
našich webových stránkách:
www.cgm.com/cz
https://neklepat.cz

e-mail: obchod.cz@cgm.com  
Tel.: +420 246 007 820

Jsme dlouhodobým a stabilním partnerem, dodáváme elektronické programy a řešení v oblasti 
zdravotnictví už více než 25 let. Díky širokému firemnímu zázemí u nás i v zahraničí získáváte 
s našimi produkty profesionální technickou podporu a servis, okamžité on-line řešení krizových 
situací. Jsme zárukou trvalého rozvoje našich produktů jak technicky, tak i v rámci legislativy. 
Chceme být spolehlivým a odpovědným partnerem po celou dobu vaší praxe.

VYVOLÁVACÍ SYSTÉMYPOŘADOVÉ SYSTÉMY
CHCETE MÍT PŘEHLED 
O PACIENTECH V ČEKÁRNĚ?

CHCETE TAKÉ VYVOLÁVAT 
PACIENTY DO ORDINACE?

Jsem příznivcem integrace všech funkcí v jednom rozhraní. Myslím si, že by tento modul měl být 
přítomen v každé moderní ordinaci. Mohu potvrdit, že schopnost adaptace pacientů na nový systém je 
většinou rychlá, každý chce být přece ošetřen co nejdříve. Co se týče objednávkového procesu, jsem 
naprosto spokojen. Vše proběhlo bez problémů a práce montážního technika byla na jedničku.

MUDr. Jan Řehák, Pardubice

• Čtečka karet zdravotních pojišťoven, která 
výrazně snižuje časové i režijní náklady personálu 
vynucené identifikací a komunikací s pacienty

• Personál má přehled o frontě pacientů 
a důvodech jejich návštěvy

• Možnost automatizace přidělování 
pacientů do front jednotlivých ordinací

• Lze nastavit až 10 dotykových 
tlačítek s důvody návštěvy

• Předchází vyhroceným situacím v čekárně, 
pacient má jistotu, že o něm personál ví

• Automatická 
identifikace nového 
a evidovaného 
pacienta – nalezení 
karty pacienta 
na 1 kliknutí

Vyvolávací systémy optimalizované pro potřeby 
malých a středních zdravotnických zařízení. 

• Pohodlné vyvolávání pacientů přímo 
z vašeho ambulantního programu 

• 2 ověřené vyvolávací systémy:
• Vyvolávací systém LITE – vyvolává 

příjmením pacienta do ordinace
• Vyvolávací systém PRINT – vyvolává 

pomocí přiděleného pořadového čísla, 
který pacient získal při identifikaci 

• Lze vyvolávat až do  
10 ordinací najednou

• Minimální požadavky 
na HW vybavení

• Systémy jsou zcela 
v souladu s GDPR

A
M

IC
U

S

P
C

 D
O

K
T

O
R

P
C

 D
E

N
T

M
E

D
IC

U
S

D
E

N
T

IS
T

+

verze BASIC

verze DISPLEJ

BASIC DISPLEJ
BASIC + 

vyvolávací 
systém LITE

DISPLEJ + 
vyvolávací systém 

LITE

vyvolávací 
systém PRINT

Vím kdo je v čekárně     

Vím kdo je v čekárně + Znám důvod návštěvy     

Vím kdo je v čekárně +  
Vyvolávám příjmením pacienta do ordinace     

Vím kdo je v čekárně  + Znám důvod návštěvy +
Vyvolávám příjmením pacienta do ordinace     

Vím kdo je v čekárně + Znám důvod návštěvy +
Vyvolávám do ordinace pořadovým číslem     


