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1. Instalacja
Aby zainstalować program należy postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji i zaakceptować warunki umowy (czerwone zaznaczenie na Rys. 1). Zaleca się zachowanie wszystkich domyślnych ustawień kreatora.

Rys. 1. Instalacja programu, okno Umowy Licencyjnej

a. Pierwsze uruchomienie programu
Po zainstalowaniu programu należy dwukrotnie
kliknąć ikonę programu incomDENT. Po uruchomieniu programu wyświetli się okno Aktywacji.
Aby uruchomić 30-dniową wersję demonstracyjną należy kliknąć przycisk Uruchom jako wersję
30-dniową (czerwone zaznaczenie na Rys. 2).
Rys. 2. Okno Aktywacji lub wybór 30-dniowej wersji
demonstracyjnej

Następnie uruchomi się kreator konfiguracji programu. Dostępne są trzy tryby instalacji. Należy wybrać tryb demonstracyjny. Kolejno wyświetli się harmonogram pracy gabinetu. Po ustawieniu dni i
godzin pracy (do ustawień organizera można wrócić w dowolnej chwili, szerzej opisuje to punkt 9.k.iii
wybraniu przycisku Zakończ wyświetli się okno logowania.
Aby przetestować program i sprawdzić jego możliwości
należy zalogować się jako użytkownik demo (hasło demo). Program włączy się po kliknięciu przycisku Logowanie. Okno Logowania przedstawiono na Rys. 3.
Rys. 3. Okno logowania (użytkownik wersji demonstracyjnej
demo, hasło demo)

Podczas kolejnego uruchomienia programu okno ustawień organizera nie jest wyświetlane.
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2. Logowanie i tworzenie nowego użytkowania
Aby zalogować się jako użytkownik inny niż demo należy
kolejno:


zalogować się jako demo (hasło demo),



przejść do zakładki Narzędzia, następnie wybrać
Opcje i w oknie Opcji wybrać Zarządzanie użytkownikami, Rys. 4.
Rys. 4. Fragment okna programu, Narzędzia-Opcje



Następnie należy wybrać polecenie Dodaj i wypełnić
formularz dla nowego użytkownika (okno tworzenia
nowego użytkownika przedstawiono na Rys. 5).

Rys. 5. Okno dodawania nowego użytkownika

Następnie należy wylogować się z użytkownika demo (Plik – wyloguj) i zalogować się używając Nazwy
użytkownika (loginu) i hasła dla nowego użytkownika.

3. Kartoteka
Kartoteka w programie incomDENT jest zbiorem wszystkich pacjentów gabinetu.

a. Menu kartoteki
Menu kartoteki dostępne z menu głównego zawiera te same
polecenia, które znajdują się w menu na dole okna kartoteki
oraz w menu prawego klawisza myszy (prawy klawisz myszy
należy wcisnąć w oknie kartoteki). Przedstawione są one na
Rys. 6

Rys. 6. Polecenia zawarte w Menu kartoteka

Poniżej przedstawiono krótkie opisy poszczególnych opcji:
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Pokaż – wyświetla kartę pacjenta bez możliwości edycji



Dodaj – dodaje nowego pacjenta do kartoteki



Usuń – usuwa pacjenta (wraz ze wszystkimi informacjami, bez możliwości ich przywrócenia)



Edytuj – wyświetla kartę pacjenta z możliwością edycji danych



Szukaj – przeszukanie kartoteki po wybranym kryterium



Archiwizuj – przeniesienie danych pacjenta do archiwum, niewidocznego w głównym oknie
kartoteki. Uzyskanie dostępu do archiwum wymaga przełączenia poleceniem: Plik – przełącz
na archiwum, powrót do okna kartoteki Plik – wyłącz archiwum



Dodaj wizytę – dodanie wizyty dla pacjenta



Dodaj zdjęcie – wczytanie zdjęcia z dysku, płyty CD, pamięci przenośnej typu pendrive lub innego nośnika danych



Drukuj – drukowanie jednego z kilku dostępnych typów dokumentów (karta pacjenta, diagram zębowy, historia choroby, zgoda na leczenie kanałowe, drukuj całą kartotekę)

b. Sortowanie kartoteki
W widoku kartoteki można posortować pacjentów wg. numeru kartoteki, dacie urodzenia (rosnąco
lub malejąco) oraz alfabetycznie po imieniu, nazwisku, nazwie miasta, ulicy, adresie poczty elektronicznej email. W tym celu należy kliknąć w nazwę kolumny, według której lista ma zostać posortowana.

Rys. 7. Fragment okna kartoteki z widocznym alfabetycznym sortowaniem pacjentów po imieniu

c. Wyszukiwanie w kartotece
Do kartoteki dołączona jest prosta wyszukiwarka.
Wyszukiwarka znajdująca się na dole okna kartoteki umożliwia wyszukanie pacjenta po podaniu:
imienia, nazwiska, numeru kartoteki lub telefonu.
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Rys. 8. Kartoteka - szukaj według...

Wyszukiwarka dołączona w głównym menu Kartoteka - Szukaj umożliwia szukanie pacjenta po imieniu, nazwisku, mieście lub ulicy. Drugi sposób wyszukiwania przedstawia Rys. 9.

Rys. 9. Kartoteka - szukaj pacjenta

d. Dodanie pacjenta
Dodanie nowego pacjenta do kartoteki możliwe jest na trzy sposoby:


Przez polecenie dodaj z głównego menu kartoteki

Rys. 10. Dodanie pacjenta: Menu Kartoteka - Dodaj



Przez polecenie dodaj z dolnego paska menu na dole okna kartoteki

Rys. 11. Dodanie pacjenta: Dolne Menu - Dodaj
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Przez polecenia z menu prawego klawisza myszy (należy wcisnąć prawy klawisz w oknie kartoteki). Przy wprowadzaniu członków rodziny warto wykorzystać opcję Dodaj podobnego.

Rys. 12. Dodanie pacjenta: Menu prawego klawisza myszy: Dodaj, dodaj podobnego

Po wybraniu polecenia Dodaj należy uzupełnić
kartę pacjenta. Na Rys. 13 znajduje się przykładowa karta pacjenta.
Okno składa się z bloków: daty utworzenia
karty, danych osobowych, wywiadu ogólnego i
danych kontaktowych.
Aby pacjent mógł otrzymywać powiadomienia
o wizytach i przypomnienia o wizytach kontrolnych (w przypadku braku zaplanowanych wizyt) należy wprowadzić (zaznaczenie na rysunku) nr telefonu lub email pacjenta. Opcja Przypomnij po... umożliwia indywidualne ustalanie
czasu otrzymywania przypomnienia o konieczności umówienia się na wizytę w przypadku
braku zaplanowanych wizyt.

Rys. 13. Dodawanie nowego pacjenta
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4. Karta pacjenta
Na poniższym rysunku Rys. 14 została przedstawiona przykładowa karta pacjenta.

Rys. 14. Karta pacjenta

Karta pacjenta zawiera:


Informacje z karty wypełnianej podczas dodawania pacjenta (data założenia karty, dane osobowe, wywiad ogólny, dane kontaktowe)
 Wszystkie odbyte i zaplanowane wizyty
 W zakładce Recepty wszystkie wypisane dla pacjenta recepty
 Diagram zębowy
 Oznaczenia diagramu
 Notatki z wizyt (aby wyświetlić notatki należy kliknąć w wybraną wizytę)
Na karcie pacjenta dostępne jest dolne menu z poleceniami:







Edytuj – do edycji informacji o pacjencie
Dodaj wizytę
Wystaw receptę
Dodaj zdjęcie (z płyty lub pamięci przenośnej typu pendrive)
Drukuj (m.in. diagram, historię choroby, zgodę na leczenie kanałowe lub protetyczne)
Ukryj zęby mleczne

a. Diagram zębowy
Widoczny w karcie pacjenta diagram zębowy można oznaczać zarówno używając zdefiniowanych
oznaczeń jak i dodać nowe, własne oznaczenia
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Na Rys. 15 przedstawiono wszystkie grupy oznaczeń. Aby dodać nowy element do palety barw należy
w zakładce Narzędzia wybrać Opcje a następnie Diagram zębowy. Szczegółowe omówienie dodawania nowego elementu do palety barw opisane jest w punkcie 9.h tego przewodnika.

Rys. 15. Oznaczenia diagramu zębowego

Oznaczanie zęba na diagramie zębowym polega na wybraniu barwy i kliknięcie w wybrany region
zęba. Aby wyświetlić barwy do oznaczeń zęba należy kliknąć jeden z przycisków: oznacz obszar, implant, proteza, korona, krawędź, usuń ząb.

Na Rys. 16 przedstawiono barwy do oznaczania diagramu

Rys. 16. Oznaczenia diagramu zębowego

Aby usunąć omyłkowe oznaczenie na diagramie należy wybrać z palety barw element przeznaczony
do usunięcia i kliknąć w diagramie w miejscu, z którego chcemy go usunąć. Na przykład: aby usunąć
omyłkowo naniesione oznaczenie próchnicy należy wybrać Oznacz obszar – Próchnica i kliknąć w
miejsce, z którego chcemy ją usunąć.
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b. Wystawienie recepty
Recepty umieszczone w programie incomDENT
posiadają automatycznie nadawany numer z puli
recept. Ustawienia i wczytywanie numerów recept opisuje punkt 9.k.i.
W oknie recepty można ustawić:


oddział NFZ,



uprawnienia,



data wystawienia i realizacji.

Na rysunku obok Rys. 17 znajduje się przykładowe
okno recepty.

Rys. 17. Wystawianie recepty

5. eWUŚ
Do weryfikacji ubezpieczeń w systemie eWUŚ wykorzystywany jest PESEL pacjenta – należy zawsze
wprowadzić go do karty.
Aby sprawdzić pacjenta w systemie eWUŚ należy kliknąć w prawej, górnej części karty pacjenta szare
pole ze znakiem zapytania (Rys. 18-a). W przypadku pozytywnej weryfikacji (pacjent jest ubezpieczony) pole zmieni kolor na zielony (Rys. 18-c), w przypadku negatywnej weryfikacji (pacjent nie jest
ubezpieczony) pole zmieni kolor na czerwony (Rys. 18-d). Gry w trakcie zapytania o status ubezpieczenia pojawi się niezgodność pomiędzy danymi z karty pacjenta i bazy eWUŚ lub gdy brak pacjenta
w bazie pole zmieni kolor na szary (Rys. 18-b)
Na Rys. 18 przedstawione są graficzne symbole do określania statusu ubezpieczenia pacjenta.

a)

b)

c)

Rys. 18. Oznaczenie statusu pacjenta
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d)

W przypadku niezgodności danych z karty pacjenta i zawartymi w systemie eWUŚ pojawi się komunikat przedstawiony na Rys. 19. Można wtedy pobrać dane z eWUŚ, pozostawić dane z karty pacjenta
lub otworzyć kartę pacjenta, by aktualizować zebrane informacje. Przy wyborze Dane z eWUŚ dane z
karty zostaną zastąpione danymi z systemu.

Rys. 19. Niezgodność danych pacjenta

Kolejnym przypadkiem jest brak pacjenta w bazie danych eWUŚ, Rys. 20

Rys. 20. Brak pacjenta w systemie eWUŚ

Historia raportowania eWUŚ zebrana jest w Narzędzia-eWUŚ historia, Rys. 21. Przy poprawnej konfiguracji, opisanej w pkt. 9.k.iii można wysłać ja mailem na wskazany w ustawieniach adres poczty
elektronicznej.

Rys. 21. eWUŚ historia
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6. Zdjęcia
Dla każdego pacjenta można wczytać zdjęcie (z dysku, płyty CD, pamięci przenośnej typu pendrive lub
innego nośnika danych). Zdjęcia pacjentów znajdują się w zakładce Zdjęcia, przedstawionej na

Rys. 22.

Rys. 22. Zakładka Zdjęcia

W oknie Zdjęcia dolne menu, przedstawione na poniższym Rys. 23, umożliwia odpowiednio:







Otwórz – otworzenie zdjęcia w nowym oknie
Dodaj – wczytanie zdjęcia, przez wskazanie jego lokalizacji
Usuń – usunięcie wybranego zdjęcia
Dopasuj zdjęcie – dopasowanie rozmiaru zdjęcia do rozmiaru okna
Oryginalny rozmiar – przywraca pierwotny rozmiar zdjęcia
Powiększ i pomniejsz – zmianę rozmiaru zdjęcia w miejscu kliknięcia myszą

Rys. 23. Dolne menu Zdjęcia

7. Terminarz
Okno terminarza w sposób graficzny przedstawia umówione wizyty lekarzy. Z lewej strony okna znajduje się lista lekarzy, haczyk przy wybranym lekarzu wyświetla jego terminarz.
Na Rys. 24 przedstawiono widok dzienny terminarza. Poniżej znajduje się kilka dodatkowych informacji o terminarzu programu.
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Rys. 24. Terminarz – widok dzienny

Godziny przyjęć ustalanie są dla każdego lekarza indywidulanie (opisane są w punkcie 9.k.ii).
Bloki z umówionymi wizytami przyjmują kolor przypisany do lekarza (przypisanie koloru lekarzowi
opisane jest w 9.k)
Nad kolumnami terminarza znajdują się nazwiska lekarzy a poniżej przypisane im kolory. Wskazanie
myszką koloru nad kolumną wyświetla okienko z informacjami o godzinach pracy lekarza w danym
dniu. Przedstawia to Rys. 25. Godziny pracy lekarza w danym dniu Rys. 25

Rys. 25. Godziny pracy lekarza w danym dniu

Godziny pracy w danym dniu zaznaczone są jaśniejszym kolorem niż godziny, w których dany lekarz nie
pracuje. Przedstawia to Rys. 26.
Rys. 26. Fragment okna terminarza z widokiem dziennym z
zaznaczonymi godzinami pracy lekarzy

Każdemu lekarzowi można określić domyślny czas
trwania wizyty (więcej informacji w 9.k.ii) i przerwy
pomiędzy wizytami. Suma czasu wizyty i przerwy przedstawiona jest w kolumnie lekarza w formie
kolorowych prostokątów w lewej części kolumny. Przedstawia to Rys. 27. Możliwe jest dodanie wizyty dłuższej niż domyślna. Możliwe jest także dodanie wizyty poza godzinami pracy lekarza. Po wskazaniu myszką wizyty lub kolorowego prostokąta wyświetlona zostaje krótka informacja. Przedstawia
to Rys. 27.
14

Przewodnik po programie incomDENT, wersja 1.919

Rys. 27. Podpowiedzi wyświetlane w terminarzu

Dodanie wizyty opisane jest w punkcie 7.a. Zielony blok wskazuje aktualną godzinę.

Rys. 28. Wskazanie aktualnej godziny

W górnej części terminarza znajdują się przyciski do przełączania widoków:



Dzisiaj – wskazuje aktualną datę na kalendarzyku z lewej strony okna
Przyciski z prawej strony Dzisiaj pozwalają na zmianę dnia, tygodnia lub miesiąca o jeden w
przód lub tył w zależności od wybranego widoku
Na środku terminarza wyświetlana jest aktualna data. Z prawej strony daty znajdują się przyciski do
zmiany widoku terminarza na Dzienny dla wybranych lekarzy, Tygodniowy lub Miesięczny.

Symbol umieszczony przy wizycie oznacza, że do tej wizyty nie dodano notatki.

Rys. 29. Oznaczenie braku notatek dla wybranej wizyty

Na dole okna znajduje się przycisk Dodaj (wizytę) –
dawanie wizyty omówione jest szerzej w punkcie 7.a.

do-

Rys. 30. Polecenie Dodaj Wizytę na dole okna terminarza
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a. Dodaj wizytę
Tylko użytkownicy z uprawnieniami recepcji mogą dodawać wizyty innym lekarzom. Użytkownik
bez uprawnień recepcji może dodać wizyty tylko w swoim terminarzu. Gdy użytkownik nie ma
uprawnień recepcji pole wyboru terminarza jest nieaktywne i oznaczone kolorem szarym (czerwone
oznaczenie na Rys. 32). Uprawnienia recepcji nadaje się użytkownikom w opcjach programu. Opisuje
to punkt 9.k
Dodanie wizyty możliwe jest na kilka sposobów:
 Pierwszy sposób: kliknięcie w terminarzu prawym przyciskiem myszy w kolumnie wybranego lekarza w pobliżu wybranej godziny wizyty. Po wybraniu polecenia Dodaj Wizytę pojawi się okno Dodawania wizyty.

Rys. 31. Dodawanie wizyty z prawego klawisza myszy w terminarzu

Podczas ustalania wizyty należy sprawdzić, czy wskazana godzina jest poprawna i czy wybrany jest
terminarz odpowiedniego lekarza. Okno Dodaj wizytę przedstawia Rys. 32

16

Przewodnik po programie incomDENT, wersja 1.919

Rys. 32. Okno Dodaj wizytę (z poziomu terminarza, z wyszukiwaniem pacjenta z kartoteki)
 Drugi sposób: wybranie polecenia Dodaj wizytę z dolnego menu Karty pacjenta (np. na zakończenie wizyty, gdy karta pacjenta jest otwarta) lub górnego menu Pacjent, Rys. 33:

Rys. 33. Dodawanie wizyty a) z dolnego menu; b) z górnego menu Pacjent

 Trzeci sposób: z poziomu Kartoteki przez wywołanie menu prawego klawisza myszy, klikając prawym klawiszem myszy w wybranego pacjenta, Rys. 34

Rys. 34. Polecenie Dodaj wizytę z poziomu Kartoteki, menu prawego klawisza myszy

Poniżej, na Rys. 35, przedstawiono poglądowe okno dodawania wizyty.
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Rys. 35. Okno dodania wizyty z poziomu karty pacjenta z podglądem na terminy zaplanowanych wizyt

8. Menu Plik
Z menu Plik dostępne są polecenia:






Minimalizuj – chowa (nie wyłącza) program na system tray (miejsce na pasku obok zegara
systemu Windows)
Wyloguj – pozwala wylogować użytkownika bez wyłączania programu, żeby np. zalogować
innego lekarza
Przełącz na archiwum – przełączeniu widoku kartoteki do widoku pacjentów przeniesionych do archiwum
Zamknij – umożliwia zamknięcie programu

Rys. 36. Polecenia dostępne z menu Plik

9. Opcje
Aby przejść do ustawień programu należy wybrać z górnego menu Narzędzia – Opcje.
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Rys. 37. Włączeniu opcji programu incomDENT poleceniem Narzędzia - Opcje

Okno opcji umożliwia zmianę wielu ustawień, poniżej znajdują się informacje dotyczące tych zmian.

a. Język
Aplikacja działa w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Po zmianie języka programu
należy ponownie włączyć aplikację.

b. Baza danych
W programie ustawione są domyślne parametry pracy programu.
Baza SQLite przeznaczona jest do pracy jednostanowiskowej, PostgreSQL do wielostanowiskowej.
Przed przystąpieniem do zmiany ustawień bazy danych należy zaznaczyć pole Edytuj Publiczne Dane i
podać hasło (takie samo jak podczas logowania).

c. Kopia zapasowa
Aby włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy danych należy:




zaznaczyć haczykiem pole wyboru,
wskazać katalog, w którym kopia będzie zapisywana i
określić co ile minut w programie ma być tworzona kopia bezpieczeństwa.

Rys. 38. Okno ustawień Kopii zapasowej
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d. Archiwum
Zaleca się zachowanie wszystkich domyślnych ustawień, gdyby jednak konieczne stała się zmiana
parametrów pracy programu w pierwszej kolejności należy zaznaczyć haczykiem pole Edytuj publiczne dane i podać hasło (takie samo jak podczas logowania).

e. Powiadomienia email
Po kliknięciu w pola konfiguracji u dołu okna wyświetli się wskazówka objaśniająca, jaki rodzaj informacji należy wpisać we wskazane pole. Należy również określić godziny wysyłania wiadomości e-mail
oraz określić ile dni lub godzin przed planowana wizytą pacjent ma otrzymać wiadomość.
UWAGA: Tak skonfigurowana opcja zapewnia wysyłanie e-mail, gdy komputer z zainstalowaną aplikacją jest włączony.
Aby poinformować pacjentów o wizycie dzień wcześniej, w dniu, w którym gabinet nie jest czynny
(np. w niedzielę) należy skorzystać z opcji pośrednictwa serwera incomtech do wysyłki wiadomości email.
Zaznaczenie pola pośrednictwa zagwarantuje rozsyłanie e-maili bez względu na to, czy komputer w
gabinecie będzie włączony czy nie (dotyczy każdego dnia tygodnia).
Działa to w ten sposób, że przygotowana do pacjenta wiadomość e-mail jest wysyłania z aplikacji
zainstalowanej w gabinecie natychmiast. Nie trafia ona jednak do pacjenta tylko na serwer incomtech. Od tej pory to firma incomtech pilnuje, żeby wiadomości do pacjentów trafiły w odpowiednim
dniu i godzinie.
UWAGA: Funkcja jest dostępna dla osób z aktywną aktualizacją programu.
Przy korzystaniu z pośredniczącego serwera incomtech pola godziny przestają być aktywne. Aktywne
pozostaje jedynie pole określające ile dni przed wizytą pacjent ma otrzymać przypomnienie.
Pacjenci otrzymują e-maile dokładnie 24 godziny przed planowana wizytą.
Wiadomości z serwera są wysyłane między godziną 7.00 a 20.00
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Rys. 39. Ustawienie powiadomień email

Zaznaczenie haczykiem przy opcji Włącz automatyczne wysyłanie powiadomienia e-mail przed wizytą
skutkuje koniecznością ustalenia treści e-maili. Przy tworzeniu wiadomości warto wykorzystać
zmienne, które spersonalizują każdą wysłana wiadomość. Widok okna z przykładową wiadomością
przedstawiony jest poniżej.
Zmienne wypisane są z prawej strony okna. Przykładowa treść z wykorzystaniem zmiennych może
wyglądać tak: Witaj ${imię} ${nazwisko}. Gabinet
Stomatologiczny Piękny Uśmiech przypomina o
wizycie ${data} o godzinie ${czas}.
Wiadomość spersonalizowana będzie wyglądać
tak: Witaj Jan Kowalski. Gabinet Stomatologiczny
Piękny Uśmiech przypomina o wizycie
17.10.2012 o godzinie 16.30.

Rys. 40. Edycja treści powiadomienia e-mail

Ustawienie czasu manualnego wysyłania przypomnień ustalane jest w karcie pacjenta dla każdego
pacjenta osobno. Także w tym przypadku należy ustalić treść e-maila oraz jego tytuł. W tym przypadku też można wykorzystać zmienne tekstowe.

f. Powiadomienia sms
Konfiguracja ustawień powiadamiania sms możliwa jest z różnych serwerów.
Korzystanie z wstępnie zdefiniowanych serwerów polega na podaniu loginu i hasła (uzyskuje się podczas zakładania konta na jednym z wymienionych serwerów sms) i wpisania nadawcy.
Serwer „Inny” wymaga podania ścieżki URL oraz zastąpienia w podanej ścieżce zwrotu:
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 nadawca zwrotem ${recipient},
 wiadomość zwrotem ${message}.
Należy też określić godzinę wysłania wiadomości oraz podać ile dni lub godzin przed planowaną wizytą pacjent ma otrzymać sms.
UWAGA: Tak skonfigurowana opcja (przy systemach wysyłania wiadomości sms innych niż serwersms.pl) zapewnia wysyłanie wiadomości tylko, gdy komputer z zainstalowaną aplikacją jest włączony. Aby poinformować pacjentów o wizycie dzień wcześniej, w dniu w którym gabinet nie jest
czynny (np. w niedzielę) należy skorzystać z opcji pośrednictwa serwera incomtech do wysyłki wiadomości sms. Zaznaczenie pola pośrednictwa zagwarantuje rozsyłanie smsów bez względu na to, czy
komputer w gabinecie będzie włączony czy nie (dotyczy każdego dnia tygodnia).
Działa to w ten sposób, że przygotowana do pacjenta wiadomość sms jest wysyłania z aplikacji zainstalowanej w gabinecie natychmiast. Nie trafia ona jednak do pacjenta tylko na serwer incomtech.
Od tej pory to firma incomtech pilnuje, żeby wiadomości do pacjentów trafiły w odpowiednim dniu i
godzinie. Funkcja pośredniczącego serwera sms jest dostępna dla osób z aktywną aktualizacją programu.
Przy korzystaniu z pośredniczącego serwera incomtech lub funkcji kolejkowania w systemie serwersms.pl pola godziny przestają być aktywne. Aktywne pozostaje jedynie pole określające ile dni
przed wizytą pacjent ma otrzymać przypomnienie.
Pacjenci otrzymują smsy dokładnie 24 godziny przed planowana wizytą. Smsy są wysyłane z serwera
incomtech między godziną 7.00 a 20.00.
Poniżej znajduje się rysunek przedstawiający okno ustawień powiadomień sms

Rys. 41. Ustawienie powiadomień sms
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Podczas edytowania treści smsa warto wykorzystać
zmienne tekstowe. Sposób wykorzystanie zmiennych opisany jest szerzej w punkcie poświęconemu
edytowaniu wiadomości e-mail, 9.e.
Ustawienie ręcznego wysyłania wiadomości sms
przy braku zaplanowanych wizyt ustawiany jest dla
każdego pacjenta oddzielnie w karcie pacjenta. W
tym przypadku także należy ustawić treść smsa
oraz jego tytuł. Poniżej znajduje się rysunek przedstawiający okno edycji treści powiadomień sms.
Rys. 42. Edycja treści powiadamiania sms

g. Drukowanie
W ustawieniach wydruków można wybrać format
drukowanej daty oraz zdefiniować podpis umieszczany na dole każdego wydruku, mogą to być informacje o gabinecie lub dowolny inny tekst, Rys. 43.

Rys. 43. Ustawienia wydruków: format daty i podpis na
wydrukach

h. Diagram zębowy
Oznaczenia na diagramie dzielą się na cztery rodzaje: region, proteza, korona i krawędź.
Aby przejść do edycji oznaczeń należy podać hasło (używane podczas logowania) zaznaczając Edytuj
publiczne dane, Rys. 44.
UWAGA: Nie ma możliwości przywrócenia ustawień początkowych, również usuniętych elementów.
Po podaniu hasła aktywne staną się przyciski Dodaj i Usuń. Oznaczenia można edytować. Dwukrotne
kliknięcie w polu nazwy pozwala na wpisanie nowego określenia.
Jednokrotne kliknięcie w kolor powoduje otworzenie palety kolorów.
Aby dodać nowy element należy wybrać z rozwijanych list lub podać:
 rodzaj oznaczenia (do wybory z listy: region, proteza, korona, krawędź),
 nazwę,
 kolor oznaczenia (do wyboru z palety barw),
 tryb oznaczania (do wyboru z listy: wszystko, tylko zęby, tylko korzeń, tylko środek, zamaluj
całość).
Zęby w diagramie podzielone są na 4 lub 5 pól. Zęby od 3 do 8 posiadają wyodrębniony środek.
Korzeń podzielony jest na 1, 2 lub 3 pola.
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Zaznaczając wszystko można oznaczać kolorem na diagramie pola korony i korzeni.
Zaznaczając tylko zęby można oznaczać kolorem pola korony.
Zaznaczając tylko korzeń można oznaczać na diagramie kolorem pola korzenie.
Zaznaczając tylko środek oznaczy się kolorem na diagramie środkowe pola zębów 3-8.
Zaznaczając zamaluj całość oznaczy się zarówno korzeń jak i koronę zęba

Rys. 44. Ustawienia oznaczeń diagramu zębowego

Dodatkowym oznaczeniem jest rodzaj pędzla (w krawędziach i regionie). Oznaczenie to pozwala przedstawić na
diagramie element, jako linia prosta lub zygzak.
Obok znajduje się rysunek przedstawiający okno Dodawania nowego elementu do oznaczania diagramu, Rys. 45.

Rys. 45. Okno Dodaj nowy element

i. Aktualizacja
Aby program incomDENT pobierał aktualizacje zaraz po uruchomieniu pole aktualizacji musi być zaznaczone haczykiem.
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j. Inne
Zaleca się, aby zaproponowane opcje Pacjentów zostały włączone.
Aby mieć możliwość dodawania wizyt ze
wsteczną datą (przydatna podczas przenoszenia danych pacjentów z kartotek papierowych do programu). Aby opcje stały się
aktywne należy je zaznaczyć haczykiem.
Rys. 46. Okno ustawień Inne

Domyślny czas przypomnienia ustawiany w tym miejscu dotyczy okresu, po jakim pacjentom otrzymają przypomnienie o konieczności umówienia się na wizytę kontrolną.

k. Zarządzanie użytkownikami
W tabeli wyświetlani są wszyscy użytkownicy programu. Haczykiem można nadać użytkownikowi
uprawienia recepcji (do dodawania lub usuwania wizyt wszystkim lekarzom), ustawić widoczność w
terminarzu, ustawić możliwość edycji wszystkich danych lub dobrać kolor używany w terminarzu.

Rys. 47. Zarządzanie użytkownikami

Aby ustawić kolor dla użytkownika należy kliknąć w pole koloru i wskazać wybrana barwę.
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Dodanie nowego użytkownika jest możliwe przez przycisk Dodaj umieszczony na dole okna, formularz Dodania nowego użytkownika jest przedstawiony na Rys.
48.
Oznaczenie użytkownika Recepcja umożliwia dodawanie wizyt innym użytkownikom.
Ustawienie Widoczny w terminarzu spowoduje pojawienie się tego użytkownika w oknie terminarza.
Rys. 48. Okno Dodaj nowego użytkownika

Okno zarządzania użytkownikami zawiera konfigurację eWUŚ, ustawienia recept oraz godzin pracy
dla każdego lekarza osobno.

i. Recepty
Aby przejść do Ustawiania Recept należy wybrać Narzędzia-Opcje-Zarządzanie użytkownikami. Następnie należy wybrać lekarza i kliknąć przycisk Ustawienia Recept.
Okno Ustawiania recept umożliwia:


wczytanie lub wpisanie serii recept,



określenie danych świadczeniodawcy,



wprowadzenie danych lekarza.

Na Rys. 49 przedstawiono okno ustawienia recept.

Rys. 49. Ustawienia recept

ii. Godziny pracy lekarzy
Aby ustalić godziny pracy lekarzy należy przejść do Narzędzia-Opcje-Zarządzanie użytkownikami
Godziny pracy gabinetu należy ustawić używają strzałek przy polu godziny lub klikając i pisząc bezpośrednio w polu godzinę w formacie gg:mm, Rys. 50.
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Rys. 50. Ustawienia godzin pracy lekarza

W harmonogramie ustala się także minimalny czas trwania wizyty oraz przerwę pomiędzy wizytami.
Suma czasu trwania wizyty i przerwy między wizytami oznaczona jest w terminarzu kolorowymi prostokątami z lewej strony kolumny każdego lekarza.

iii. eWUŚ
Korzystanie z systemu eWUŚ wymaga skonfigurowania usługi w Narzędzia-Opcje-Zarządzanie Użytkownikami. Na Rys. 51 przedstawione jest okno konfiguracji eWUŚ.
Dane konfiguracyjne w systemie eWUŚ dostarczane są przez odpowiedni odział NFZ.
Hasło wymaga zmiany co 30 dni.
Zaznaczając pole automatyczna aktualizacja statusu eWUŚ na karcie pacjenta program automatycznie sprawdzi statusy wszystkich zapianych na wizyty pacjentów, ale tylko w przypadku poprawnego skonfigurowania tej opcji i całkowitej zgodności danych na karcie pacjenta z danymi z systemu
eWUŚ. Gdy wystąpią różnice danych pole wskazujące na status ubezpieczenia pozostanie szare ze
znakiem zapytania (Rys. 18-a). aby sprawdzić status ubezpieczenia należy kliknąć symbol i ujednolicić
dane (pozostawić z karty pacjenta lub z systemu eWUŚ).
Odznaczając Miesięczna automatyczna wysyłka statusów xml z eWUŚ mailem istnieje możliwość
wysłania zabezpieczonego hasłem, skompresowanego archiwum (zip) ze statusami eWUŚ z poprzedniego miesiąca do podmiotu, który rozlicza gabinet w NFZ. W tym celu należy uzupełnić pola (temat
maila, adres odbiorcy, prefix nazwy zip i inne- Rys. 51), aby sprawdzić poprawność ustawień można
wykorzystać opcję Wyślij testowego maila.
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Rys. 51. Okno konfigurowania usługi eWUŚ

10.

Drukuj

W programie możliwe są wydruki: Karty pacjenta, Diagramu zębowego, Historii choroby, Zgody na leczenie kanałowe i protetyczne oraz całej kartoteki. Dostęp do wydruków jest możliwy z menu Pacjent, Karty pacjenta, menu
Kartoteka i dolnego menu Kartoteki. Na Rys. 52 pokazano
jedną z dróg do opcji Drukuj.

Rys. 52. Rodzaje wydruków

Po wybraniu odpowiedniego wydruku można skorzystać z opcji Podglądu, Eksportu do formatu pdf
lub po prostu wybrać polecenie Drukuj, Rys. 53.

Rys. 53. Okno opcji Drukuj
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11.

Pomoc

W menu Pomoc można znaleźć informacje O
programie, Skorzystać z formularza wystawienia opinii o programie lub uruchomić okno
aktywacji programu.
Rys. 54. Menu Pomoc

a. Raportowanie o błędach
W oknie programu, w pobliżu pola daty i godziny, znajduje się ikonka informująca o zakłóceniach w
pracy programu. Aby wyświetlić listę błędów należy kliknąć
ikonkę. Na Rys. 55 przedstawiona jest ikona pomarańczowego trójkąta.
Ikona pomarańczowego trójkąta nie jest widoczna, gdy
wszystkie opcje w programie ustawione są właściwie.
Rys. 55. Informowanie o błędach

b. Aktywacja
W celu aktywacji programu należy uzupełnić formularz aktywacji danymi z karty licencyjnej (nazwą
oraz kluczem produktu).
W celu uzyskania klucza do pełnej wersji programu
prosimy o kontakt z firmą incomtech, wydawcą
oprogramowania incomDENT lub złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej
www.incomdent.eu/zamowienie.
Dziękujemy.
Rys. 56. Okno Aktywacji
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