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حلول شاملة
إستخدم أنظمة حياة الطبية إلدارة أعمالك

بإحترافية

أنظمة متكاملة تضم 15 جزئية تلبي إحتياجات
المراكز والمستوصفات الطبية والمستشفيات.

جودة واستقرار باآلداء.
تطبيق تجربة المستخدم.

قوة البناء.
تطوير مستمر.

دعم فني متميز.
نبني شراكة إستراتيجية مع العميل.
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أنظمة حياة الطبية
تضم الجزئيات التالية:
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نظام اإلستقبال
والتسجيل الطبي

نظام حسابات
المرضى

نظام حساب
الشركات

نظام المواعيد

نظام اإلسعاف
والطوارئ
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نظام التغذيةنظام التنويم
نظام األشعةللمرضى المنومين

نظام الصيدلية

نظام المختبر
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نظام الصادر والوارد
نظام الصيانة

والخدمات العامة

نظام شئون الموظفين
ومسيرات الرواتب

النظام الماىل
المحاسبي
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فتح ملف جديد للمريض في سجل المرضى الرئيسي - البحث والتعديل والحذف لبيانات ملف
المرضى الرئيسي.

.Medical Record تسجيل البيانات الطبية في السجل الطبي للمرضى 
 تسجيل بيانات الخصم النقدي بالربط مع ملف المريض.

 عرض وطباعة فهرس المرضى الرئيسي مرتبة تبعا ألي حقل من حقول البيانات األساسية للمريض.
 تقارير إحصائية عن عدد الملفات الجديدة شهريا مصنفة تبعا للجنس والجنسية والسن.

إمكانية تسجيل زيارات المرضى من داخل العيادة ومتابعة التاريخ المرضي للحالة.
إمكانية تسجيل األجازات الطبية للمرضى.

مخطط بياني يوضح نشاط األطباء.
رسائل إلكترونية للدعاية واإلعالن.

نظام اإلستقبال والتسجيل الطبي
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تحرير فاتورةالخدمات الطبية والعالجية للمرضى.
تحرير فاتورة اإلقامة باألقسام الداخلية للمرضى المنومين.

تحرير سند قبض للدفعات المقدمة وسداد المديونية للمرضى و سند صرف وسند تسوية لحسابات
المرضى الدائنة.

تحرير سند رسم التسجيل الطبي عند فتح ملف جديد بسجل المرضى الرئيسي.
عرض وطباعة كشف حساب للمريض وتقرير عن أرصدة حسابات المرضى.

عرض وطباعة تقارير تفصيلية وتحليلية عن إيراد المستشفى بالكامل أو إيراد العيادات أو إيراد األطباء.

عرض وطباعة تقارير تفصيلية وتحليلية و خالصات عن مقبوضات المستشفى بالكامل أو أحد

المستخدمين.

نظام حسابات المرضى
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تحرير عقود للشركات.

 تسجيل قائمة الموظفين الخاضعين للعالج من قبل الشركة.

 تسجيل نسب الخصم الممنوحة للشركة تبعا لتصنيف الخدمات بالمستشفى.

 تسجيل األسعار الخاصة بالخدمات الطبية لبعض الشركات.

 تسجيل قائمة الخدمات الغير مغطاة من قبل الشركة.

 عرض وطباعة المطالبات للشركات.

 عرض وطباعة إيراد المستشفى تبعا للشركة.

البرنامج يدعم نظام شركات التأمين وتحمالت المرضى ومن ثم استخراج مطالبات شركات التأمين

نظام حساب الشركات
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تسجيل البيانات األساسية وبيانات الوصول وبيانات الخروج للمريض في سجل الطوارئ المؤقت.

 تسجيل فاتورة الخدمات لمريض الطوارئ أو سند قبض لسداد المديونية أو سند صرف لتسوية الحساب.

 ربط نظام الطوارئ مع حسابات المرضى الستخراج كشف حساب مريض تبعا لرقم سجل الطوارئ المؤقت

 عرض وطباعة تقارير عن مراجعي قسم الطوارئ مصنفة تبعا لحالة الوصول أو الطبيب.

 عرض وطباعة تقارير تفصيلية وإحصائيات عن مراجعي قسم الطوارئ مصنفة تبعا لحالة الخروج.

      وكذلك تقرير عن أرصدة حسابات المرضى بقسم الطوارئ.

نظام اإلسعاف والطوارئ
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جدولة مواعيد العيادات تبعا لألطباء للفترة الصباحية والمسائية مع إمكانية إيقاف المواعيد لفترة أو

تحويل جدول المواعيد من طبيب آلخر أو إيقاف مواعيد محددة بفترة زمنية أو يوم.

 حجز موعد لمراجع مع إظهار جدول مواعيد الطبيب المطلوب وسهولة الحصول عىل الموعد الشاغر

من الجدول عرض وطباعة قائمة بمواعيد الطبيب.

 عرض وطباعة قائمة مواعيد المرضى لفترة زمنية معينة مع إظهار إحصائية عن عدد المواعيد

المجدولة والمحجوز منها والشاغر.

رسائل إلكترونية لتذكير المرضى بالمواعيد

نظام المواعيد
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تسجيل بيانات األسرة تبعا للقسم والغرفة وتكلفة اإلقامة.

 تسجيل حاالت الدخول للمرضى المنومين.

 تسجيل حاالت الخروج للمرضى المنومين.

 الربط مع نظام حسابات المرضى لتحرير فاتورة اإلقامة باألقسام الداخلية.

 تسجيل حاالت الوالدة ( بيانات األم - بيانات األب - بيانات المبلغ - بيانات الطفل ).

 عرض وطباعة سجل المواليد.

 تقارير تفصيلية عن حاالت الدخول وحاالت الخروج مصنفة تبعا للطبيب والحالة.

 تقارير إحصائية عن انشغال األسرة والغرف ومعدل حاالت الدخول والخروج.

نظام التنويم
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تسجيل بيانات وأنواع الوجبات في الجداول الفرعية.

 تسجيل بيانات الوجبات وأنواعها ومدتها ألحد المرضى المنومين وربطها بسجل

المريض في ملف المرضى الرئيسي.

 عرض وطباعة تقارير تفصيلية عن الوجبات المطلوبة يوميا وعددها مع توضيح

رقم الغرفة والسرير لكل مريض.

نظام التغذية للمرضى المنومين
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تسجيل بيانات األشعة التي يتم إجراءها وربطها مع سجل المريض في ملف

المرضى الرئيسي.

 عرض وطباعة تقارير تفصيلية وتحليلية عن أنواع وعدد األشعة التي تم إجراءها في

فترة زمنية معينة.

 عرض وطباعة بيان بالمرض الذين تم عمل أشعة معينة لهم.

 إحصائيات توضح عدد األشعة تبعا للطبيب أو القسم أو المريض.

إمكانية طلب األشعة من داخل العيادة.

نظام األشعة
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تسجيل بيانات الفحوصات المخبرية وأنواعها.

 تسجيل طلب فحص للمريض يشتمل عىل بيانات الفحوصات المطلوبة وربط الطلب بملف

المرضى الرئيسي.

 تسجيل نتائج الفحص للمريض وطباعة النتائج في شكل تقرير صادر من المختبر (جميع

التقارير المخبرية المطلوبة).

 عرض وطباعة مجموعة الفحوصات التي تمت لمريض معين ولفترة محددة.

 عرض وطباعة تقرير بإجمالي التحاليل التي نفذت في فترة معينة.

 عرض وطباعة قائمة المرضى الذين تم عمل فحص معين لهم.

إمكانية طلب التحاليل من داخل العيادة

نظام المختبر
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إعدادات نظام الصيدلية والمستودع الطبي.

 شاشة إلدخال بيانات المخازن .

 شاشة إلدخال بيانات المجموعات.

 إدخال بيانات األصناف (الطبية - غير طبية).

 شاشات إلدخال بيانات المشتريات ومردودات المشتريات وتحويل بين المخازن

والرصيد االفتتاحي واألصناف التالفة.

 شاشة لعمل فاتورة مبيعات ومردودات مبيعات.

نظام الصيدلية
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بطاقة حساب حيث تقسم الحسابات إىل 6 مستويات مع إمكانية تسجيل عدد غير محدد من المنشآت
المنفصلة.

 سندات القيد حيث يتم  من خاللها إنشاء القيود المحاسبية وتتمتع كل منشأة بتسلسل خاص بها.
 سندات القبض والصرف حيث باإلمكان إصدار سندات قبض وصرف لجميع المتعاملين.

 التقارير المالية حيث يتم إصدار موازين مراجعة إجمالية وتفصيلية وكشف حساب لحساب أحادي
وحساب متفرع.

 الحسابات الختامية حيث يتم إصدار ميزانية منفصلة لكل منشأة ومن ثم إصدار ميزانية إجمالية لجميع
النشاطات واستخراج كشف باألرباح والخسائر لكل منشأة ومن ثم استخراج أرباح وخسائر لجميع

النشاطات.

 األصول الثابتة حيث يتم إدخال جميع األصول الخاصة بالمؤسسة وحساب إهالكا هذه األصول وترحيلها
إىل الميزانية.

النظام المالى المحاسبي
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إعدادات نظام شئون الموظفين.

 بطاقة موظف وتشمل كل ما يتعلق بالموظف من بيانات خاصة وعامة.

 شاشات إلدخال جميع اإلجراءات الخاصة بكل موظف .

 مسيرات رواتب شهرية تأتي بطريقة آلية حسب المدخالت الشهرية لكل موظف .

 تقارير الموظفين وتشمل كل ما يتعلق بالموظف باإلضافة إىل تقارير عامة عن جميع الموظفين 

 تقارير عن استحقاقات موظف معين وجميع الموظفين .

نظام ش�ون الموظفين ومسيرات الرواتب
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شاشة إدخال بيانات الجهاز ويتم من خاللها تسجيل بيانات جميع األجهزة الموجودة في
المستشفى ويتم

تصنيفها حسب مجموعات مع تسجيل بيانات الشركة المصنعة للجهاز والشركة البائعة له و

مدة الضمان.
 الصيانة الوقائية ويتم من خاللها تنظيم عمل الكوادر الداخلية والخارجية للقيام بمهمة الصيانة     

الدورية.
 الصيانة الطارئة ويتم من خاللها إدخال بيانات األعطال المفاجئة لألجهزة.

 أوامر العمل حيث يتم إصدار أمر عمل للقيام بكل من الصيانة الوقائية والصيانة الطارئة .
 تقارير مفصلة عن األجهزة والصيانة الوقائية والصيانة الطارئة وأوامر العمل.

نظام الصيانة والخدمات العامة
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شاشة إلدخال بيانات الصادر وشاشة إلدخال بيانات الوارد.

 تقارير عن الصادر والوارد من تاريخ ألي تاريخ.

نظام الصادر والوارد
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الحاسبات والنظم والمتقدمة

www.acs.net.sa

هاتف : 0050 361 16 966+

info@acs.net.sa :اإليميل

الرياض

جوال: 966507843211+

القصيم

جوال: 966551132581+

للتواصل معنا


