Oborové řešení
pro zdravotní pojišťovny

Microsoft Dynamics NAV pro zdravotní pojišťovny
> Řešení je postaveno na mezinárodní platformě Microsoft Dynamics NAV, díky tomu je zajištěna
komunikace i s ostatními produkty Microsoft (např. CRM, Outlook, Excel, apod.).
> Nabízíme výbornou znalost specifického prostředí veřejného zdravotního pojištění a informačních systémů vhodných pro zdravotní pojišťovny v ČR. Systém jsme doplnili o celosvětově ověřené a efektivní postupy a principy podle implementační metodiky společnosti Microsoft.
> Systém vám pomůže optimálně řídit vztahy s vašimi nejdůležitějšími zájmovými skupinami,
jako jsou pojištěnci a zdravotnická zařízení.
> Základními řešenými agendami jsou Finance, Registry a Příjmová část, samozřejmostí je sledování
a aktualizace dle platné legislativy veřejného zdravotního pojištění v ČR i EU a dalších souvisejících oblastí relevantních pro zdravotní pojišťovnu.

Jak funguje systém ve vybraných oblastech
• Flexibilita řešení – Microsoft Dynamics NAV poskytuje snadno použitelné řešení, které lze přizpůsobovat
vašim potřebám a požadavkům při minimálních dopadech na provoz rozrůstající se organizace.
• Automatizace rutinních činností.
• Urychlení transakcí a schvalování.

• Zjednodušení chodu organizace díky využívání jediného řešení. Budete moci integrovat a centrálně
ukládat finanční informace, údaje o klientech a další
důležité informace, budete efektivněji řídit projekty,
lidské zdroje a ostatní procesy.
• Zvýšení produktivity. Známé, intuitivní uživatelské
prostředí umožní pracovníkům dosahovat lepších výsledků při svých každodenních činnostech.

Díky našemu řešení budete mít spokojené klienty i zaměstnance.

• Kvalitní podklady pro potřebná rozhodnutí na základě aktuálních a dostupných údajů. Efektivnější přehled o firemních procesech, vyhodnocování
výkonnosti a zaměření se na správné příležitosti.
Zjednodušený přístup k informacím o konkrétních
pracovních činnostech a úkolech pomáhá zaměstnancům získávat informace o prioritách z hlediska
pracovních činností a přístup k informacím, které
potřebují, aby mohli s jistotou přijímat informovaná
rozhodnutí. K dispozici je také široká škála analytických a vykazovacích nástrojů, které vám pomohou
získat přehled o výsledcích organizace.

• Systém Microsoft Dynamics NAV je adaptabilní
a dostupné řešení, které vám může pomoci zlepšit
provozní efektivitu a poskytnout v budoucnu lepší
služby občanům a zaměstnancům. Toto řešení spojuje lidi, informace a procesy v celé organizaci.

• Systém umožňuje pravidelnou aktualizaci legislativy
veřejného zdravotního pojištění v ČR i EU a dalších
souvisejících oblastí relevantních pro zdravotní pojišťovnu.

• Analýzy a generování sestav

• Řízení procesů
• Správa účtů
• Závazky a věcná břemena
• Správa zaměstnanců
• Komunikace s klienty, zdravotnickými zařízeními
a dalšími subjekty
• Zajištění finanční stability a odpovědnosti
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