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 הקדמה
התייעצות , בנכתבה בכלי פיתוח מתקדמים בסביבת חלונות Pro  RapidMedאהרפרכז / ממההתוכנה לניהול 

 וקבלת חוות דעת מטובי הרופאים בארץ.
 

 .הראשונים של התוכנה הוהקליט החוברת שלפניך מהווה מדריך אשר יסייע לך בשלבי ההפעלה
 

לעיתים לא  בחוברת זו ף ייתכן כי תמצא כי המידע הרשוםטעקב העובדה שבתוכנה מבוצעים עדכונים באופן שו
 אנו מודעים לכך ונעשה כל מאמץ במטרה לעדכן מדריך זה בהתאם.עדכני לגרסאות התוכנה האחרונות. 

 
 מת זאת ומאחל לך הסתגלות קלה.מברך אותך על בחירתך במערכת מתקד  Rapid-Imageצוות 

 
 . דיווח על תקלות יתקבלו בברכהאו לחילופין הצעות  ,רעיונות

 
 
 
 

 רקע
תוך התייעצות וקבלת , בפיתוח ישראלי, נכתבה בכלי פיתוח מתקדמים בסביבת חלונות RAPIDMED PROתוכנת 

 חוות דעת מטובי הרופאים בארץ.
 

 אים במקביל.התוכנה שלפניך מאפשרת עבודה של מספר רופ
 לצורך העניין יקרא רופא ראשי, רופא אשר מנפיק חשבוניות באמצעות התוכנה.

התוכנה מאפשרת למספר רופאים ראשיים לעבוד במקביל )הגדרות אלה יבצעו בזמן התקנת התוכנה ויבוצעו ע"י 
 תחתיו עובדים רופאים נוספים.אשר  ,בלבד( וכן לרופא ראשי אחד  RAPID IMAGEצוות 

 
בכדי לבצע פעולות בתוכנה הנוגעות למטופלים עלייך לבחור תחילה מטופל פעיל. )הסבר מפורט כיצד  –וע פעולות ביצ

יינתן בהמשך(. בחירת מטופל פעיל מאפשרת לתוכנה לזהות למי מתייחסות הפעולות אותן ברצונך לבצע. לדוגמה : 
 , תזכורות וכו'.הצעת מחירהוספת טיפול, בניית 

 כדוגמת קביעת תורים אינם מחייבים פעולה זאת. פעולות כלליות
 

 יש לתת דגש מיוחד לנושא הגיבוי וייעוץ על כך ניתן לקבל מנציגינו. –חשוב 
 
 

 מידע אשר לא גובה כיאות לא ניתן יהיה לשחזר.
 
 
 
 
 
 

 מברך אותך על בחירתך במערכת מתקדמת זו ומאחל לך הסתגלות קלה.  RAPID-IMAGEצוות 
 
 

370-5162162 
 
 
 
 
 

 מחלקת התמיכה עומדת לשרותכם
 60:33 -30:33ה' מהשעה  –בימי א' 

 
 במקרי חירום מעבר לשעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה 

 2236מנוי   6-732-565656בביפר מספר: 
 53:33ה' עד השעה  -בימי א'

  30:33-65:33ובימי שישי  
 



 4 

 כניסה 
 ור הדרך לתוכנה, הנמצא על שולחן העבודה.כדי להיכנס לתוכנה יש ללחוץ לחיצה כפולה על קיצ

 

 
 

 . המסך הראשימיד עם הפעלת התוכנה, יופיע 
 

 
 
 

 בחירת מטופל
.  F1, או לחילופין לחיצה על מקש מסך בחירת מטופל יש ללחוץ על "בחירת מטופל" שבתפריט הראשיעבור כניסה ל

 כעת יפתח מסך בחירת מטופל.
 

 ים : חוצצ 66-רשימת המטופלים בנויה מ
  מכיל את רשימת המטופלים הסדירים במערכת. –חוצץ פעילים 

  מכיל את רשימת המטופלים שלא מטופלים באופן סדיר ושוטף במרפאה, מכל סיבה  –חוצץ לא פעילים
 שהיא.

  מכיל את כל המטופלים הנקלטו דרך יומן הפגישות. –חוצץ זמניים 

 טופלים לפי סיווגים שונים לפי בחירה. את שמות בהם ניתן ליצור קבוצות מ –חוצצים מיוחדים  שמונה
 החוצצים ניתן לשנות בהגדרות המערכת.

 
 מתבצעת ע"י קליק במקדלת על אות ראשונה של שם משפחת הלקוח.  הגעה למטופל ספציפי

 .המדוייקככל שנקליד יותר אותיות כך נברור את המטופל ונגיע ספציפית לשם 
 

 לחיצה כפולה בעכבר על גבי שם המטופל הרצוי. יש ללחוץ כניסה לתיק מטופלעבור 
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לפי שם משפחה, שם פרטי ותעודת זהות ע"י שלושת המקשים העליונים במסך זה, מיין את רשימת המטופלים ניתן ל
 "מיין לפי".

 
 . ישטלפון, ת.ז, מס' תיק וכו'לחיצה על המקש מאפשרת חיפוש מטופל לפי פרטיו השונים, כגון  – חיפוש מתקדם

 וללחוץ על מקש "בצע חיפוש".לרשום הפרט הידוע 
 

 לחיצה על המקש מאפשרת קליטת מטופל חדש למערכת, ע"י הכנסת פרטיו האישיים.  – מטופל חדש
 

 .F7לחיצה על המקש מאפשרת גישה מהירה אל יומן הפגישות, או לחילופין, תוצאה זהה יעניק מקש  –יומן 
 

 פלים כמשפחה, ויצירת תיק משלם. עבור הגדרת קבוצת מטו – תיק משפחה
 

בחירת המטופל , םותבוצע  ע"י לחיצה על מקש האיש האד –בחירת מטופל והכנסתו לחלון "בעל" / "אישה" / "ילד" 
 י הקלדת שמו ולחצה על מקש "בצע חיפוש" ולבסוף לחיצה כפולה על שורת שמו. המבוקש ע"

 
ר הנם משלמים על המטופלים הרשומים בשמות ה"ילדים". התיק המשלם יכול להיות ה"בעל" או ה"אישה", כאש

 הנק' הרצויה ב"כרטיס המשלם", מצד שמאל של החלון. יש להקיש על  -עבור הגדרת מיהו התיק המשלם 
 

 עבור בחירת משפחה שכבר הוגדרה מתוך מאגר המטופלים.  – בחר משפחה קיימת
 

רשימת שמות המטופלים / יצירת המכיל רת דו"ח יצי אוו/ עבור הדפסת סטטוס מטופלים מסויים – הדפסה
. בחלקו התחתון של החלון מכתבים אישיים )ע"י לחיצה על מקש המעטפה הקטנה ובחירת המכתב הרצוי(מדבקות / 

 "שלח להדפסה".  לחיצה על  ,לסיוםעל יד השדה הרצוי.  Vניתן לבחור את השדות אשר יוצגו בדו"ח, ע"י סימון 
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ההגעה אליו מתבצעת או ע"י ברירת מחדל המע', או , "בחירת מטופל מולטי"מטופל הנו בחירת  עבור מסך נוסף
 . F5ע"י מקש לחילופין 

 

 
 

שורות המיועדות לכך ב, , של המטופל הרצוייש להקיש את שם המשפחה ו/או השם הפרטיעבור חיפוש מטופל, 
 ם לשם שבחרנו יופיעו על המסך.)מספיק להקליד רק אותיות ראשונות(, וכל המטופלים המתאימי
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 בעכבר על גבי שם המטופל הרצוי.לתיק מטופל יש ללחוץ לחיצה כפולה  עבור כניסה

 
לחיצה על המקש מאפשרת חיפוש מטופל לפי פרטיו השונים, כגון טלפון, ת.ז, מס' תיק וכו'. יש  –חיפוש מתקדם 

 לרשום הפרט הידוע וללחוץ על מקש "בצע חיפוש".
 

 לחיצה על המקש מאפשרת קליטת מטופל חדש למערכת, ע"י הכנסת פרטיו האישיים.  –ש מטופל חד
 

 .F7לחיצה על המקש מאפשרת גישה מהירה אל יומן הפגישות, או לחילופין, תוצאה זהה יעניק מקש  –יומן 
 

 עבור הגדרת קבוצת מטופלים כמשפחה, ויצירת תיק משלם.  –תיק משפחה 
תבוצע  ע"י לחיצה על מקש האיש האדום, בחירת המטופל  –ון "בעל" / "אישה" / "ילד" בחירת מטופל והכנסתו לחל

המבוקש ע"י הקלדת שמו ולחצה על מקש "בצע חיפוש" ולבסוף לחיצה כפולה על שורת שמו. ראה פירוט והן תמונות 
 לעיל, תחת פירוט חלון "בחירת לקוח". 

 
ו יצירת דו"ח המכיל רשימת שמות המטופלים / יצירת עבור הדפסת סטטוס מטופלים מסויים ו/א –הדפסה 

מדבקות / מכתבים אישיים )ע"י לחיצה על מקש המעטפה הקטנה ובחירת המכתב הרצוי(. בחלקו התחתון של החלון 
 על יד השדה הרצוי. לסיום, לחיצה על  "שלח להדפסה". Vניתן לבחור את השדות אשר יוצגו בדו"ח, ע"י סימון 

  
 

 חדש קליטת מטופל
 לטופס קליטת מטופל חדש ניתן להגיע בכמה דרכים:

 כניסה ל"מטופלים" שבתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "קליטת מטופל חדש". .6

 במקלדת. J+CTRLלחיצה על   .5

 כניסה למסך בחירת מטופל, ולחיצה על לחצן "מטופל חדש". .0

אם נקבע תור למטופל חדש  -גמאמטופל חדש ניתן גם לקלוט באופן חלקי ומהיר דרך יומן הפגישות. לדו .4

 מתרפא/ה חדש/ה(. -דרך שיחת טלפון נכניס אותו לסטטוס מטופל זמני )הסברים בפרק יומן פגישות

 

 
 

 

 



 8 

 

 מסך זה מורכב מחמישה  חוצצים :

 נתונים כללים על המטופל. –כללי  .6

< לחיצה -מערכת" שדות עבור מלל חופשי. המלל החופשי מוזן מתוך חלון "הגדרות  62 –פרטים נוספים  .5

< לחיצה על "שדות משתמש". בחלון -על אפשרות "טבלאות כלליות", הנמצאת בסרגל המאונך בחלון זה 

האפשרויות בהגדרות המע', נוכל להזין את שם השדה הרצוי, אופציות שונות שימצאו ליד השדה 

ו לחילופין "הצגת אייקון , בין האופציות השונות( א \ + SHIFTוהאפשרות לברור  בניהן )ע"י סימון,  

ליד אפשרות זו יוסיף חלון היאפשר לבחור לקוח, הקיים במע', מתוך מאגר  Vבחירת לקוח" , קרי, סימון 

 הלקוחות, ולשייך שמו ליד השדה המבוקש.

 

 

בחוצץ זה ניתן להזין מאיזו מדיה הגיע אלינו הלקוח )טלפון /  חבר / טלביזיה וכו'(, כאשר  –טלמרקטינג  .0

< לחיצה על אפשרות "טלמרקטינג", הנמצאת -המדיות הנשלפות ניתן להזין מתוך חלון הגדרות מע' את 

 < לחיצה על "מדיות" ותחילה בהגדרתן. -בסרגל המאונך בחלון זה 
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 בחוצץ זה ניתן להזין את המחירון המותאם למטופל ופרטי הביטוח וביטוח משלים.  – פיננסי .4

רפואיים / בעיות רפואיות ללקוח. כאשר ליד כל בעיה רפואית מסומנת,  שאלון פרטים –פרטים רפואיים  .2

ניתן להוסיף מלל חופשי ע"י לחיצת דבל קליק על שורת ההערה.  את הבעיות הרפואיות ניתן להזין מתוך 

< לחיצה על אפשרות "מידע רפואי", הנמצאת בסרגל המאונך בחלון זה מידע רפואי -חלון הגדרות מערכת 

 רפואיים. < פרטים -

אזורי עניין. בחוצץ זה נסמן ע"י וי במשבצת  – "אזורי עניין"קיים חוצץ שישי   בלבדבמחלקת הסרת שיער  .1

 המתאימה את האזורים בהם הלקוח מתעניין בהסרת שיער.

 

 אופן מילוי הטופס:

  במקש  מתבצע מעבר בין שדות המסךTAB.או עם ע"י לחיצה עם העכבר על השדה הרצוי , 

 היחידים במסך קליטת המטופל הנם שם משפחה ושם פרטי של הלקוח. המערכת  ובהשדות הח

 תתריאה אוטומטית על קליטת לקוח ללא מספר תעודת זהות.

  מספר התיק  ,באופן ידנימספרי תיקים  שינויקיימת אפשרות למנהל תיקיה ידנית במקביל  והנךבמידה

ני מספר התיק המערכת תכניס מספר באופן ירשם במקום המיועד לכך. במידה ולא הוכנס באופן יד

 אוטומטי.

 שני )כדוגמת אב ובן וכו'(, במידה וקיים מטופל אשר משלם בעבור הטיפולים של מטופל  – תיק משלם

חובותיו של המטופל הנוכחי יעברו אוטומטית לתיקו של  בשדה זה.יש להכניס את שמו של המשלם 

 המטופל המשלם עבורו.

 הערות : 

 הגדרות מערכת =< חוצץ כללי =< שינוי הקידומת בשדה  –דומות לשדה מס' הטלפון לשינוי קי

 "הקידומת".

  הגדרות מערכת =< חוצץ פיננסי =< מקש "שינוי מחירונים". במסך זה נוכל  –לשינוי מחירונים

 לערוך/למחוק/להוסיף מחירים ושמות טיפולים.

 

 מקשי טופס קליטת מטופל :

יציאה ממסך זה חזרה אל המסך הראשי תוך ביטול  את שרשמנו במסך   - מטופל סגור חלון ובטל קליטת. 6

 זה.

 קליטת המטופל ללא כניסה אל תיקו.  - קלוט מטופל. 5

 קליטת המטופל וכניסה אל תיקו החדש.  - קלוט מטופל וכנס לתיק. 0

רטי הכתובת והטלפון במידה וקיים מטופל נוסף מאותה משפחה ופ  - ייבוא פרטים אישיים ממטופל אחר. 4

של שניהם זהים ניתן ללחוץ על לחצן " ייבוא פרטים אישיים ממטופל אחר" והפרטים הרצויים יקלטו 

 במידה וקיים תיק משפחה ותיק משלם ניתן לבחור לעדכן גם אותם. בטופס החדש.

ת לתת אותו לחיצה על לחצן "הדפסה" תדפיס את טופס מילוי פרטים אישיים ריק על מנ - הדפס טופס. 2

 למטופלים אשר מגיעים למרפאה למילוי פרטיהם האישיים.

 

 ."הפרטים האישיים תמיד ניתנים לעדכון מתוך תיק המטופל בלחיצה על מקש "פרטים אישיים 
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 ק מטופלתי
 תיק מטופל : מס' דרכים לכניסה אל 

 לחיצה כפולה בעכבר על גבי שם המטופל הרצוי. -מסך בחירת מטופל מתוך  .6

 על גבי שם המטופל הרצוי. F1לחיצה על מקש  -ך בחירת מטופל מס .5

 במידה ויש מטופל פעיל במערכת, ניתן ללחוץ על לחצן "תיק מטופל" הנמצא במסך הראשי של התוכנה. .0

 

בחלקו העליון של התיק רשומים פרטיו החשובים ביותר של המטופל, ובחלקו הימיני העליון ניתן לקלוט את תמונת 

 .לחיצת דבל קליק על "לחץ לסריקת תמונת מטופל" , ע"יהמטופל

 
 

 תיק מטופל בנוי משבעה חוצצים : 

 רשימת טיפולים.0

  .)ראה תמונת החלון לעיל( בחוצץ זה מופיעים כל הטיפולים והתשלומים שנעשו למטופל

 לתשלומי מטופ.1

, כולל אפשרות להדפיס העתק של שהוצאו לאותו מתרפאבפירוט של כל החשבוניות והקבלות בחוצץ זה ניתן לצפות 

 החשבוניות.

 פרטים רפואיים.3

הרפואיות של אותו מתרפא, אם ישנן. הבעיות הרפואיות מוגדרות מתוך פרטיו האישיים  בחוצץ זה יופיעו הבעיות

 של המטופל. 

 אבחנות.4

 ניתן לצפות ולהוסיף איבחונים למטופל.

 הערות.1

 ל, אשר אינן קשורות בטיפול מסויים.בחוצץ זה ניתן לרשום הערות לגבי המטופ

 צוות רפואי.2

  בחוצץ זה ניתן לעדכן מיהו הצוות הרפואי אשר מטפל באותו מטופל.
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 .מידע נוסף7

 חוצץ זה מחולק לארבעה חוצצים משניים:

מוזנת אוטומטית ע"י כל הצעת מחיר לטיפול אשר ניתנת באחד מסניפי הרשת. קרי, כל הצעה  – היסטוריה .א

יפתח את חלון הצעת ללקוח, תרשם אוטומטית בחוצץ זה. דבל קליק על רשומת הצעת המחיר אשר תוצע 

 המחיר.

 מוזן מתוך "הוספה" של התקשרות חדשה.  –התקשרויות  .ב

 מוזן מתוך "הוספה" של הסכם חדש מול הלקוח.  –הסכמים  .ג

 מוזן מתוך מודול סקרים.  –סקרים  .ד
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 לתיק הלקוח הוספת טיפול חדש

 
 

 , הנמצא בצידה השמאלי של המקלדת.TABיש ללחוץ של מקש   - למעבר נוח בין השדות
 

 ברירת המחדל הנה התאריך של היום. ניתן לרשום טיפול רטרואקטיבי אך לא ניתן לרשום טיפול עתידי.   - תאריך
 

 סוג הטיפול אותו רוצים לבצע. - סוג הטיפול
 

אחרת,  –ש קוד. אם יודעים את קוד הטיפול הרצוי, ניתן לבחור טיפול כבר במשבצת הקוד לכל טיפול י - קוד טיפול
 יש להכנס לשדה הטיפול ולבחור את שם הטיפול.

 
הכנסת מס' השן או השיניים לטיפול. אם רוצים לרשום כמה שיניים עוקבות, יש לרשום מס' שן ראשונה,  - שיניים

", ואם יש לרשום כמה שיניים לא עוקבות יש לרשום את מספרי 66-62לדוגמא " –מקף ומס' שם אחרונה 
 השינייםמופרדים ע"י פסיק.

 
 במידה ואנו מעוניינים לעקוב אחר טיפול זה, כאן נבחר באיזה תאריך יוצג המעקב. – תאריך למעקב

 
 סכומי עלויות שונים. – עלויות חדר ניתוח / עלויות אחרות

 
 חילת וסיום הטיפול.שעות ת –מועד התחלה / מועד סיום 

 
ברירת המחדל הנה ססטוס גמור, כלומר, הטיפול בלקוח הסתיים. קליק נוסף על מקש הסטטוס  – סטטוס טיפול

 יהפכו לסטטוס בתהליך.
 

מאפשר להכפיל את מחיר הטיפול בכמה יחידות ביצוע. המחיר יוכפל בכמות היחידות שנרשום בשדה  - יחידות חיוב
 "יחידות לחיוב".

 
 אפשרות לרישום המשטח, ברירת המחדל בשדה הנה אנגלית.  – משטח

 
שדות אשר מתמלאים אוטומטית מפרטיו האישיים של המטופל. תמיד ניתן לשנותם  – רופא מטפל, מחירון וביטוח

 ידנית.
 

 מלל חופשי להוספה לרישום הטיפול. ניתן להוסיף משפטים קבועים )ראה פרק הגדרות המערכת(. – תיאור טיפול
 

הוספת חומרים בהם השתמשנו בטיפול : בחירת קטגוריית החומרים )ניתן להגדיר חומרים מתוך הגדרות  – חומרים
< לחיצה על לחצן "העתק בחירה" )או לחילופין לחיצה כפולה -< בחירת החומר הרצוי -המערכת, ראה פרק מתאים( 

 בעכבר על החומר הרצוי(.
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ות את המחיר ידנית ע"י עמידה עליו בעזרת העכבר ודריסתו במחיר החדש. רישום מחיר הטיפול. ניתן לשנ – מחיר

". המחיר הסופי יופיע בשדה "מחיר %-במידה ורוצים לרשום הנחה, יש לרשום את אחוז ההנחה בשדה "הנחה ב
 כולל הנחה".

 לקליטת הטיפול יש ללחוץ על מקש "אישור".
 יש ללחוץ על לחצן "אישור וקליטה נוספת".במידה ומעוניינים לקלוט טיפול נוסף לאותו מטופל 

 
 עבור קליטת הטיפול.  – אישור

 
 קליטת הטיפול הנוכחי ומעבר מיידי לחלון הוספת טיפול חדש.  – אישור וקליטה נוספת

 
 יומן הרופא.רישום טיפול בתיק מבצע רישום אוטומטי ב

 
כאשר הנו רשומה בחוצץ הטיפולים של המטופל( )על מנת לבטל טיפול מהתיק, יש לעמוד על הטיפול  – ביטול טיפול

 בעזרת לחיצה עליו עם העכבר )הטיפול יקבל צבע כחול( וללחוץ על מקש "ביטול" בתחתית תיק הלקוח.
 

 הדפסת מרשם
 להדפסת מרשם ללקוח ניתן להגיע בדרכים הבאות : 

 < מרשם.-תיק לקוח  .6
 < הנפקת מרשם.-< תפריט משרד -מסך ראשי  .5

 

 
 

 עבור הוספת תרופה מתוך המאגר )או ע"י הקלדה ידנית( אל המרשם. – ה למרשםהוסף תרופ
 

 הורדת תרופה מן המרשם. – הסר תרופה מהמרשם
 

 .WORDייצוא של המרשם אל קובץ  – WORD-ייצא ל
 

 הדפסת המרשם. – הדפס
 

 יציאה ממסך המרשם. – סגור חלון
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 הצעת מחיר
  הצעת מחיר עבור הלקוח. לבנות, להציג ולהדפיסבמסך זה ניתן 

 . ניתן להגיע למסך זה בכמה דרכים:הצעות מחירניתן לפתוח מספר אינסופי של  לקוחלכל 

 ".הצעת מחירכניסה ל"מטופלים" בתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית " .0

 " שבמסך הראשי. הצעת מחירללחוץ על לחצן " .1

 במקלדת. 0F  לחיצה על מקש .3

 צא בסרגל המקשים התחתון בתיק המטופל.לחיצה על מקש "הצעת מחיר" הנמ .4

 

 הצעה. במידה ויש יותר מלהצעת המחיר החדשהיפתח חלון בו יש למלא שם  הצעת המחירלפני כניסה לטופס 

חדשה  הצעהולחיצה על אישור. על מנת לפתוח  נההרצויה ע''י סימו הצעהיפתח חלון שבו ניתן לבחור את ה תאח

 וללחוץ על לחצן "מחק". לסמנהקיימת יש  הצעהעל מנת למחוק ", הצעה חדשהיש ללחוץ על לחצן "

 
 

 הצעת המחיר בנוי מארבעה חוצצים שונים:מסך 

על מנת לרשום טיפול נרשום את כל הטיפולים ברצוננו להכניס להצעת המחיר. במסך זה  –. טיפולים לביצוע 0

טופס זה ניתן  וללחוץ על לחצן "הוסף טיפול".יש למלא פרטי טיפול כגון: סוג הטיפול, תיאור/ קוד הטיפול, וכו' 

 להדפסה ע''י לחיצה על הלחצן שמופיע עליו ציור של מדפסת.

 

 

 שנקבעה. הצעהזה נרשם סיכום כל ה חוצץב -הצעת מחיר. 1
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. /שקליםבלחיצה על לחצן זה יפתח חלון ובו יש לקבוע את גובה ההנחה שמתבצעת באחוזים- הנחה

 .וללחוץ על לחצן "בצע" האחוזים/כמות השקלים יש לבחור את רמתעל מנת לקבוע הנחה 

 , במידה וברצונך לבטל את ההנחה יש ללחוץ על הלחצן וההנחה תבוטל.ביטול ההנחהלחצן המשמש ל

, סימון וי ליד האפשרות יש ללחוץ על לחצן "הדפסה" הצעת המחירבכדי להדפיס את  - הדפסה

 אחת מהקטגוריות הבאות או שילוב של כמה ביחד: להדפיס כל תבחר בה להדפסה, ניתן

 
 , ע"י מעבד התמלילים:לכתיבת הערותישנה אפשרות  ההצעהתחת 

 

 להצעת המחיר.  חיצוני מסמך ייבוא

 . WORDייצוא הצעת המחיר לקובץ 

 חופשית.מסך זה משמש לכתיבה  -. גיליון כתיבה 3
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 הפגישה. חוצץ זה מיועד עבור יועץ  –. נתוני יועצים 4

 
 

 פרטי היועץ למילוי:

לקח אוטומטית בעת יצירת המודול מתוך שם המשתמש הפעיל נשדה זה  –שם היועץ  .א

 במערכת.

 סוג הייעוץ. .ב

 פרטי הייעוץ. .ג

 הערות. .ד

 נלקח מתוך האפשרויות שהוזנו בהגדרות המערכת. –סטטוס הייעוץ  .ה

 סימון וי ברשומות התחתונות: .ו

 .העסקה נסגרה 

 העסקה אינה רלוונטית ולכן נבחר להשמיטה מדו"ח  – השמט מדו"ח יועצים

 היועצים.

 .אי התאמה לטיפול 

  למסך זה נכנסים אוטומטית כל הטיפולים אשר בוצעו ופרטיהם השונים. –. טיפולים שבוצעו 1
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 יומן פגישות
 במסך זה ניתן למצוא את כל הכלים המאפשרים ניהול סדר יום בצורה היעילה והטובה ביותר. 

 ך זה ניתן להגיע בכמה דרכים:למס

 לחיצה על לחצן "יומן פגישות" במסך הראשי. .6

 כניסה ל"משרד" בתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "יומן פגישות". .5

 במקלדת. F7לחיצה על  .0

 יומן". -F7ניתן גם להגיע למסך דרך מסך בחירת מטופל לחיצה על לחצן " .4

 
וחים בין הפגישות של כל יומן  ניתנים להגדרה )הסברים בפרק שעות העבודה של בעלי היומנים וכן  זמני המרו

 שינוי הגדרות תוכנה(.  -הגדרות מערכת

 

ע"י החץ המצביע מטה נוכל לבחור מתוך היומנים  בחירת רופא לתצוגה. מצדו הימיני העליון של היומן נוכל לבחור

 הקיימים את היומן שברצוננו לפתוח, להציג ולעבוד בו.
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המעבר בין התצוגות מתבצע ע"י המקשים הקטנים תחת בחירת רופא  וגות צפייה ועבודה אפשריות.ליומן חמש תצ

 לתצוגה. חמש התצוגות הנן: 

 תצוגת כל ימות השבוע הנבחר עבור בעל יומן זה. – תצוגה שבועית .6

 תצוגת היום הנבחר עבור כל בעלי היומנים הקיימים אחד לצד השני.  – פריסת רופאים .5

 תצוגת היום הנבחר עבור כל בעל יומן על כל כסאותיו, אחד לצד השני. – ם וכסאותפריסת רופאי .0

 תצוגת כל כסאות העבודה של בעל יומן זה. – פריסת כסאות .4

בלחיצה על מקש זה יוחלף המקש העליון "בחירת רופא לתצוגה" במלל "בחירת משאב  – פריסת משאבים .2

 גה.לתצוגה". ההחלפה תאפשר בחירת יומן המשאב לתצו

ליד שם הרופא  Vתצוגה זו מאפשרת התאמת היומן לצרכים הספציפיים ע"י סימון  –תצוגה חופשית  .1

 הרצוי, הימים הרצויים, הכסאות לתצוגה והשבועות לתצוגה. 

 

ליד הימים  Vהוצאת ימים מתצוגת היומן מתבצעת ע''י לחיצה על עכבר ימני בשורת הימים ביומן וסימון של  

 יעו ביומן.שברצוננו כי יופ

 

 בכל תצוגה מופיע לוח השנה המציג חודש ימים.  -לוח שנה

תצוגת יומן הפגישות היא שבועית לכן על מנת לעבור לשבוע רצוי יש ללחוץ בעזרת העכבר על יום מתוך השבוע הרצוי 

 בלוח השנה ועל המסך יופיע אותו שבוע .

 חורה(.מעבר בין החודשים מתבצע ע''י לחיצה על החצים )קדימה וא

 

 תצוגת ברירת המחדל ביומן הנה השבוע הנוכחי.

 התאריך הנוכחי יופיע בסימון אדום מסביב לתאריך בלוח השנה.
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חסימת יום באופן חד פעמי  ניתן לבצע ע''י לחיצה בעכבר ימני על היום הרצוי שמופיע בתצוגת לוח השנה, 

 ”.OKרשימת סיבת החסימה ולחיצה על לחצן "

 

 מצאים המקשים המאפשרים תנועה מהירה ביומן: תחת לוח השנה נ

 קפיצה אל שבוע קדימה מהיום שאנו נמצאים בו. 7+ .0

 קפיצה אל שבוע אחורה מהיום שאנו נמצאים בו . 7- .5

 קפיצה אל תאריך היום הנוכחי.  היום .0

 קפיצה אל חודש אחורה מהיום שאנו נמצאים בו. 31- .4

 ו.קפיצה אל חודש קדימה מהיום שאנו נמצאים ב 31+ .2

 

במסגרת זו ניתן לרשום במלל חופשי הערות, לאחר הרישום יש לשמור את ההערות ע"י לחיצה על  – הערות שבועיות

 מקש השמירה. הערות אלו יופיעו כל פעם עם עמידה על שבוע זה.

 

 על מנת למצוא תור פנוי ביומן לפי התאמה של יום, משך תור, שעות, ותאריכים. -חיפוש תור פנוי

על לחצן "חפש תור פנוי" למלא את הפרטים הנדרשים וללחוץ על לחצן "בצע חיפוש" המקומות  יש ללחוץ

 גבי מסך זה.-המתאימים ירשמו על

 

 ממסך זה ניתן לבחור את הרופאים שאנו מעוניינים כי יופיעו בתצוגות פריסות היומן השונות. –רופאים לתצוגה 

 

 קביעת פגישה 

וע פגישה יש ללחוץ לחיצה כפולה על אותו ריבוע המציין את השעה והיום בו על מנת לקב -קביעת פגישה חדשה 

 .נרצה לקבוע את הפגישה. כעת יפתח מסך פגישה חדשה

 
 במסך הפגישה החדשה מוצגים : 

היום הנוכחי בו אנו נמצאים, ע"י לחיצה על המקש בעל ציור הדלת ליד שדה התאריך ניתן לשנותו  – תאריך .6

 לתאריך אחר.

 מי אני )שם משתמש( במערכת. – ע"ינקלט  .5

 שם בעל היומן ביומנו אנו נמצאים. – שם הרופא .0

כברירת מחדל יופיע שמו של המטופל הפעיל במערכת, אם ברצונך לקבוע תור למטופל אחר  - המתרפא/ה .4

 הקש מספר אותיות ראשונות של שם משפחתו ובחר מן הרשימה שתפתח, את המטופל הרצוי.
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ולים מובנים אשר הוזנו מתוך הגדרות מערכת וכעת ניתנים לשליפה מתוך בנק טיפ – טיפול מקושר .2

 האפשרויות שהוגדרו. 

 שדה מלל חופשי להוספת תיאור/הערה לפגישה. – הערה .1

 מאפשר קישור משאבים אל פגישה זו. כדוג': חדר ניתוח או מכשיר לייזר. – מקש הקוביות הצבעוניות .7

 פאים שונים אל פגישה זו.מאפשר קישור רו  - מקש הרופא בלבן .0

 עבור הצגת המטופלים/לקוחות מכל המחלקות. - מקש + .0

 הצגת פרטיו האישיים של המטופל/לקוח. – מקש האיש הירוק .63

 שעת התור. – שעה .66

 לאיזה מבין כסאות הרופא/מטפל מוזמן הלקוח/מטופל. – כסא .65

עלות ולרדת בעזרת החיצים ליד משך התור בדקות. ניתן לבחור מבין ריבועי הזמנים השונים או ל –אורך  .60

 האורך בדקות.

עבור ייחוד או הבלטת הפגישה על פגישות אחרת נצרף לה סימון מיוחד לפי בחירתנו. לדוג': – סימונים .64

 למתן אינדיקציה כי הפגישה מסוג/אופי שונה או ללקוח המוזמן בקשה מיוחדת.

 

 ת הניתנות לקביעה ביומן:המקשים במסך הפגישה החדשה מאפיינים סוגים שונים של פגישו

ניתן לשמור זמן לטיפולי עזרה ראשונה. יש ללחוץ על לחצן "שמור עזרה ראשונה"  -שמור לעזרה ראשונה .6

 לבחור משך תור רצוי, ולחיצה על לחצן "אישור".

ניתן להגדיר הפסקות ביומן הפגישות. לחיצה על לחצן "קבע כהפסקה", בחירת משך תור  -קבע כהפסקה .5

 יצה על חצן "אישור".רצוי, ולח

עבור קביעת תור למטופל אשר לא היה בעבר במרפאה. כעת יפתח חלון ובו ישנה  -מתרפא/ה חדש/ה .0

אפשרות למלא את פרטי המטופל/ת החדש/ה. בסיום מילוי הפרטים יש ללחוץ על לחצן "אישור". לאחר 

למחיקה במידה ואותו פעולה זו יפתח לאותו מטופל תיק ברשימת מטופלים זמניים. תיק זה ניתן 

מטופל/לקוח לא יופיע לפגישה. במידה ואותו מטופל/לקוח יופיע לפגישה סטטוס תיקו יהפוך אוטומטית ע"י 

 המע' מזמני לפעיל.

ניתן לקבוע פגישות אשר אינן עם מטופלים/לקוחות. על מנת לקבוע פגישה זו יש ללחוץ  -פגישה כללית .4

את שם או נושא הפגישה, בחירת משך תור רצוי, ולחיצה על לחצן  לחיצה על לחצן "פגישה כללית" , לרשום

 "אישור".

ניתן להדגיש פגישה מסויימת ע"י צביעתה בצבע צהוב זוהר ובולט יותר לעין. כדי להדגיש,  –סימון מיוחד  .2

 לאחר מילוי פרטי הפגישה, נלחץ על מקש "סימון מיוחד".

 אישור מילוי פרטי הפגישה. –אישור  .1

 יציאה ממסך פגישה חדשה. –סגור חלון  .7

 

 קליק ימיני על פגישה שנקבעה ביומן תפתח סרגל כלים המכיל אפשרויות שונות:

 אפשרויות גזור, העתק והדבק : .0

לקיחת הפגישה ממועד מסויים והעברתה למועד אחר. האפשרות מתבצעת ע"י קליק ימיני על  –גזור  .א

לורוד. על המועד הרצוי, אליו אנו מעוניינים הפגישה=<בחירה באפשרות "גזור", צבע הפגישה ישתנה 

 כי הפגישה תעבור, נלחץ קליק ימיני ונבחר באפשרות "הדבק" והפגישה תעבור.
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במועד אחר. האפשרות מתבצעת ע"י קליק  בנוסףלקיחת הפגישה ממועד מסויים והשמתה  –העתק  .ב

ל המועד הרצוי, אליו אנו ימיני על הפגישה=<בחירה באפשרות "העתק", צבע הפגישה ישתנה לורוד. ע

 מעוניינים כי הפגישה תועתק, נלחץ קליק ימיני ונבחר באפשרות "הדבק" והפגישה תעבור.

 מחיקת התור.  -מחיקה  .1

 בחירה באפשרות זו תפתח סרגל אפשרויות המכיל :  –תור  .0

 שינוי פרטי התור. .א

 שינוי/הוספת הערה לתור. .ב

 הדפסת פרטי התור. .ג

 שינוי מועד התור. .ד

 זכורת לתור בדואר אלקטרוני למטופל/לקוח.שליחת ת .ה

 בחירה באפשרות זו תפתח סרגל אפשרויות המכיל : –מטופל  .4

 רשום ביומן רופא. .א

 קבע כמטופל הפעיל. .ב

 שינוי פרטים אישיים. .ג

 הצג פרטי המטופל. .ד

 הוסף לרשימת הממתינים. .ה

 חייג למטופל. .ו

 רשימת תורים עתידיים של המטופל. .ז

 הדפסת מכתב. .ח

 בחירה באפשרות זו תפתח סרגל אפשרויות המכיל : – פלרישום בתיק המטו .2

 הופעה. .א

 אי הופעה. .ב

 אי התאמה. .ג

 איחור לטיפול. .ד

 ביטול תור. .ה

 ביטול תור ברגע האחרון. .ו

 ביטול תור ע"י המרפאה. .ז

 הפניה לצילומים. .ח

 בחירה באפשרות זו תפתח סרגל אפשרויות המכיל :  -  קפוץ ל .1

 תיק המטופל. .א

 תוכנית טיפול. .ב

 הוספת טיפול. .ג

 תזכורת חדשה. .ד

 הנפקת חשבונית. .ה

 הפני לבדיקות מעבדה. .ו

 בחירה באפשרות זו תפתח סרגל אפשרויות המכיל : - חדר המתנה .7

 הוסף לחדר ההמתנה. .א

 הוצא מחדר ההמתנה. .ב
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 שורת המקשים בראש יומן הפגישות : 

 ראה הסברים לעיל. –גזור  .6

 ראה הסברים לעיל. - העתק .5

 ראה הסברים לעיל. - הדבק .0

 ות לעמידה על פגישה ולחיצה על מקש זה תמחק אותה.אפשר – מחק .4

 ישנה אפשרות ליצור רשימה של מטופלים/לקוחות הממתינים למועד טיפול פנוי. - רשימת ממתינים .2

 
 

על מנת להוסיף מטופל לרשימה יש ללחוץ על לחצן "הוסף לרשימה" כעת יפתח  -הוספה לרשימה .א

ו תור. לחץ על לחצן "אישור", והתור מתעדכן מסך ובו יש למלא את הפרטים הרלוונטים לאות

 ברשימה.

 עבור שינוי רשומה קיימת. –ערוך רשומה  .ב

על מנת למחוק רשומה מן הרשימה יש לסמן רשומה רצויה וללחוץ על לחלצן  -מהרשימה קמח .ג

 "מחק מהרשימה".

 ח. עבור פתיחת הרשומה הספציפית שנעמוד עליה וכניסה לתיק הלקו –פתח תיק מטופל מסומן  .ד

יש לסמן את התור הרצוי ללחוץ על לחצן "העתק )להדבקה ביומן  -הדבקת תור ליומן פגישות .ה

פגישות(". כעת יש לצאת ממסך זה ע''י לחיצה על לחצן "סגור חלון", סימון המועד המבוקש 

 להדבקת התור, ולחיצה על לחצן "הדבק" בסרגל הכלים.

 עבור הדפסת כל הממתינים.  –הדפס רשימה  .ו
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עבור הדפסת תורי ימות השבוע השונים ניתן להדפיס דוחות שונים. נבחר בכל דו"ח  – ת יומן הפגישותדוחו .1

ספציפי ע"י לחיצה על החץ הקטן המצביע מטה, עמידה על הדו"ח הרצוי וקליק עליו. שם המקש ישתנה 

 לשם הדו"ח הנבחר ונחלץ עליו פעם נוספת לקבלת תצוגה לפני הדפסה של הדו"ח הרצוי.

בכדי לתזכר מטופלים יום לפני הטיפול ניתן להפיק דו''ח תזכור יומי. על מנת להוציא דו''ח זה יש  - כורתז .7

לסמן יום רלוונטי )ע''י לחיצה על משבצת התאריך( ולחיצה על לחצן "תזכור" שבסרגל הכלים. תופיע 

טלפון של המתרפא רשימה ובה פירוט המתרפאים/לקוחות אשר להם תור לאותו יום, מועד התור ומס' ה

)באם הוזן למערכת בעת קליטתו(. ממסך זה ניתן להדפיס את הרשימה ע''י לחיצה על לחצן "הדפסה". כמו 

כן ניתן להפעיל את החייגן האוטומטי ע''י סימון השם הנדרש ולחיצה על לחצן "חייג למספר המסומן". 

 ולא דרך מרכזיה(. )חייגן אוטומטי מופעל רק במידה וקיים מודם המחובר לקו טלפון

אופציה זו מאפשרת למצוא תורים של מתרפא/לקוח מסוים המופיעים ביומן הפגישות )מן  -חיפוש תורים .0

העבר ומן העתיד(. על מנת לבצע חיפוש יש ללחוץ על לחצן "חפש תורים", כעת יופיע מסך ובו יש לרשום את 

וללחוץ על לחצן "בצע חיפוש". על המסך שם המתרפא, לבחור איזה חיפוש נרצה לבצע )עבר+עתיד/עתיד( 

 תופיע רשימה של תורי המטופל/לקוח.

 
 

 המקשים התחתונים במסך זה מאפשרים : 

 סגירת אפשרות החיפוש. –סגור חלון  .א

 הדפסת תצוגת התורים על המסך. –הדפסה  .ב

 ניתן לעמוד על התור הרצוי וללחוץ על מקש זה והתור יבוטל מהיומן. –ביטול תורים  .ג

את אותם תורים המופיעים ברשימה ניתן להציג ביומן ע''י סימון התור המבוקש   -ביומן הצג  .ד

 בריבוע הלבן שמימין לתור( ולחיצה על לחצן זה. V )סימון 

 

על מנת לעבור לתיק מטופל של המטופל הפעיל במערכת יש ללחוץ על לחצן "תיק מטופל"  - תיק מטופל .0

טופל של כל אחד מן המטופלים המופיעים ביומן הפגישות ע''י שבסרגל הכלים. ניתן גם לעבור לתיק מ

 לחיצה בעכבר ימני על משבצת התור של המטופל הרצוי, ובתפריט לבחור בקטגוריית ''קפוץ לתיק מטופל''. 

 ספר טלפונים. – טלפונים .63

 סגירת יומן הפגישות. – סגור חלון .66
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 יומן רופא
 לערוך שינויים ביומן זה. מסך יומן רופא הינו מסך תצוגה בלבד, לא ניתן

 ניתן להיכנס ליומן רופא בכמה דרכים:

 לחיצה על לחצן "יומן רופא" במסך הראשי. .6

 כניסה ל"הנהלת חשבונות" שבתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "יומן רופא". .5

 במקלדת. 1Fלחיצה על  .0

 
 יומן רופא מתעדכן באופן אוטומטי אחרי כל פעולה שנרשמת בתיק מטופל.

 בתיקם. מה-דבר העליון של מסך יומן רופא מופיע רשימה של המטופלים שנרשם בחלקו

זו ניתן למצוא סיכום של איזה סכום שולם בכל אחד מן אמצעי התשלום, וסה''כ הסכום שיצא באותו  תחת רשימה 

 יום בחשבוניות.

 רשימה  זו רשימה נוספת המפרטת את פרטי ההמחאות שנפרעות היום.תחת כמו כן 

 לעבור בין סניף וסניף ע"י המקש העליון "עבור סניף".  ניתן

 

 ניתן לרשום מטופלים/לקוחות באופן יזום אל יומן הרופא ע"י: 

 בחירת במטופל הרצוי ולחיצה על לחצן "רשום ביומן רופא". - במקלדת F12לחיצה על  .א

=< בחירה באפשרות קליק ימיני על פגישת הלקוח/מטופל=< בחירה באפשרות "מטופל"  – יומן הפגישות .ב

 "רשום ביומן רופא".

קליק ימיני על פגישת הלקוח/מטופל=< בחירה באפשרות "רישום בתיק המטופל" =< בחירה  -יומן פגישות  .ג

 באפשרות "הופעה".

 

 המקשים בתחתית המסך )מימין לשמאל( :

 סגירת חלון מסך יומן הרופא. –סגור חלון  .6
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ופא ליומן הפגישות. ההשוואה נעשית במטרה לאתר לקוחות ניתן להשוות בין יומן הר –בדיקת פערים  .5

אשר רשומים ביומן הפגישות ומסיבה מסויימת אינם רשומים ביומן הרופא. לאחר לחיצה על מקש זה, 

תוצג הערה המציינת כי אין פערים, במידה ואינם פערים. או לחילופין, תוצג רשימת הלקוחות ששמותיהם 

רשומים ביומן הפגישות. מתוך מסך זה נין להוסיפם באופן יזום ליומן  אינם רשומים ביומן הרופא אך

 הרופא, או להשאירם כאינם רשומים בו.

 תצוגת יומן הרופא.להדפיס  לחיצה על מקש זה מאפשרת –הדפסה  .0

להדפיס תקופה במטרה הגדרת טווח התאריכים הרצוי לחיצה על מקש זהמאפשרת  –קבוצת תאריכים  .4

  .מסויימת של תאריכים

 הדו"ח מציג את הנתונים הבאים:  –דו"ח תפוקה יומי  .1

 שמות הרופאים במרפאה. –שם הרופא  .א

 ע"י כל רופא. –מס' הטיפולים שבוצעו  .ב

 בהתאם לטווח התאריכים שהתבקש. –סה"כ הכנסה כולל מע"מ  .ג

 ביחס לטיפולי הרופא הנוכחי.  –עלויות חדר ניתוח .ד

 .ביחס לטיפולי הרופא הנוכחי –עלויות אחרות  .ה

הדו"ח מציג את נתוני כל הכנסות היום )או לחילופין בטווח התאריכים המבוקש(,  –דו"ח תקבולים יומי  .2

 בכל אמצעי התשלום השונים.

 הדו"ח מציג את הנתונים הבאים : 

 פירוט העסקאות השונות. .א

 .שם המטופל/לקוח המשלם .ב

 סוג אמצעי התשלום. .ג

 מחלקת אם הלקוח. .ד

 מנפיק. .ה

 מידה והופעל מודול חלוקת הכנסות(.אופן  חלוקת ההכנסה )ב .ו
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 הנפקת חשבונית 
 למסך זה ניתן להגיע בדרכים הבאות : 

 < הנפקת חשבונית.-מסך ראשי  .6

 < הנפקת חשבונית.-תיק לקוח  .5

0. F2 .מן המקלדת 

 
 במסך הנפקת החשבנית מוצגים הפרטים הבאים : 

 שם הלקוח הפעיל במערכת. – שם הלקוח. 6

 אריך הנוכחי, בו מונפקת החשבונית.הת – תאריך. 5

 יתרת הלקוח הפעיל במע'. אין חובה כי הלקוח ישלם את סכום כל חובתו. – יתרה. 0

 מלל חופשי להוספה אל החשבונית, במידה ןהנך מעוניין/נת. – הערה. 4

דרת טיפול ברירת המחדל בשדה זה נקבעת מתוך הגדרות המערכת. ישנן שלוש אפשרויות והנן: א. הג – עבור. 2

שבכל כניסה להנפקת חשבוניות יופיע בשדה עבור, כגון "טיפול כירורגי" בדוגמא הנ"ל. ב.הגדרה כי התוכנה תשלוף 

באופן אוטומטית טיפולים אחרונים שטרם שולמו מתוך תיק הלקוח אל מסך הנפקת החשבונית. ג.אפשרות כי בשדה 

חור אחת מתוכן בכל הנפקת חשבונית. עבור ההגדרות השונות עבור יופיע בנק של מס' אפשרויות אשר יהיה ניתן לב

 < חוצץ פיננסי. )ראה פרק הגדרות המערכת(.-ראה הגדרות מערכת 

 

 מיועדים עבור הוספה והסרה של שורות אל החשבונית. – "-מקשי הפלוס "+" והמינוס "

 

תן להשתמש בכמה אמצעי תשלום כל שנותר הוא כיצד הלקוח משלם. במע' מספר אפשרויות תשלום, ני בשלב זה,

 לאותה החשבונית.

 האפשרויות הנן : 

 הקשת הסכום שהתקבל במזומן. –מזומן  .6
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 הקלדת הצ'ק על כל פרטיו.  – המחאות .5

 להוספת הצ'ק הנוכחי בלבד. – הוסף .א

 לצירוף צ'ק נוסף, מיד לאחר הקלדת הצ'ק הנוכחי. - הוסף והמשך .ב

ם )מאותו פנקס הצ'קים(. המע' תבקש את מס' עבור הוספת מס' צ'קים זהי – הוספה רציפה .ג

 ואת התאריך בחודש. 6-הצ'קים ותוסיף בהתאם כאשר היא אוטומטית מעלה את מס' הצ'ק ב

 ביטול ויציאה. – ביטול המחאה נוכחית .ד

 

רצף הפעולות תלוי בשאלה אם ברשותך מערכת ממוחשבת לביצוע עסקאות אשראי או  – כרטיס אשראי .0

 צעות מכשיר אוטומטי או מגהץ.שאתה מבצע אותן באמ

, בצע תחילה את העסקה באופן ידני. לאחר שסיימת את EasyCard אם אין ברשותך מערכת ממוחשבת 

ביצוע עסקת החיוב, בחר במסך "הנפקת חשבונית" את אמצעי התשלום "כרטיס אשראי" והקלד באופן 

 מדוייק את פרטי העסקה כפי שאלה מופיעים בשובר שזה עתה הנפקת.

, בצע תחילה את העסקה. בסיומה יעברו פרטי העסקה באופן  EasyCard אם ברשותך מערכת ממוחשבת 

 אוטומטי אל מסך הנפקת החשבונית. כל שיהיה עליך לעשות הוא לבחור "אישור" וההנפקה תתבצע.

את העברת סכום כסף מחשבון הלקוח אל חשבון בעלי המרפאה. בחלון הנפתח מציינים  – העברה בנקאית .4

 פרטי חשבון הלקוח.

 

 ניתן לוודא בשורה העליונה של החשבונית כי הסכומים שרשמנו הנם אלו שהתכוונו לרשום.

 לאחר מילוי אמצעי התשלום ואימות הפרטים יש ללחוץ על מקש "אישור". 

 פס.לאחר לחיצה על מקש זה תוצג תצוגה לפני הדפסה של החשבונית והיא תשלח להדפסה, במידה ונבחר כי תוד

 

 ארכיון
 בארכיון מסמכים ניתן לשמור את כל המסמכים , התמונות והצילומים הרלוונטים לאותו מטופל.

 ניתן להגיע לארכיון מסמכים בכמה דרכים: 

 כניסה ל"משרד" בתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "ארכיון מסמכים". .6

 במקלדת. A+CTRLלחיצה על  .5

 ים".מתוך תיק המטופל, ליצה על "ארכיון מסמכ .0

 

 ארכיון המסמכים מחולק לשלושה חוצצים:

בחוצץ זה ניתן להכניס תמונות/צילומים של המטופל. האפשרות מתבצעת ע"י הוספת  –תמונות ארכיון  .6

 קבצים מכל מקום במחשב או ע"י סריקה.

 בחוצץ זה ניתן לקלוט סרטונים של המטופל. –ארכיון וידאו  .5
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. )כגון מכתבי מטופל שנשלחו לאותו מכים של המטופלמסניתן לשמור  בחוצץ זה -םארכיון מסמכי .0

 מטופל(.

 

ות בצידו הימיני של המסך התיקיות בתוכן נמצאות התמונות. לחיצה על אחת כאשר נכנסים לאחד הארכיונים מופיע

התיקיות יפתח את תחולתה. לחיצה ימינית על אחת התיקיות או על אפשרות "כללי" מאפשרת פתיחת תיקייה 

 חדשה.

 
 

 מקשי המסך : 

פתיחת תוכן כונני המחשב השונים עבור חיפוש קובץ ספציפי.לאחר שבחרנו בקובץ ספציפי,  – ייבוא קבצים .6

 תוסיף אותו לארכיון המטופל בו אנו נמצאים. OPENלחיצה על 

 הוספת תמונה מסורק אל הארכיון. –סריקה צילום  .5

 ונות אל הארכיון.קישור לסורק ע"מ לייבא ישירות מתוכו תמ  – סריקת מסמך .0

 הוספת קטע וידאו אל הארכיון –לכידת וידאו  .4

לחיצה על תמונה ואח"כ לחיצה על מקש זה מאפשרת להעתיק תמונה מארכיון של מטופל מסויים   – העתק .2

 לארכיון של מטופל אחר.

במידה והעתקנו תמונה מארכיון של מטופל אחר, ניתן להדביקה בארכיון של המטופל בו אנו  – הדבק .1

 נמצאים ע"י לחיצה על מקש "הדבק".

 הדפסת התמונה על המסך.  – הדפס .7

 אפשרות לחיפוש אחר תמונה מסויימת לפי שמה, מילת מפתח הניתנה לה ו/או מיקום.  – חיפוש .0

 יציאה מן הארכיון. – סגור חלון .0
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סך ארכיון על מנת להוסיף קובץ של מסמך כלשהו יש להיכנס ל"מסמך" שבתפריט הראשי של מ -הוספת מסמך

 המסמכים, ואז לבחור לפי הצורך ב"יבוא מוורד" או "יבוא ממעבד תמלילים פנימי".

על מנת להוסיף תמונה יש להיכנס ל"מסמך" שבתפריט הראשי של מסך ארכיון המסמכים, ואז  -הוספת תמונה

 , או "ייבוא תמונות מפוטודנט".בסריקה",לבחור לפי הצורך ב"יבוא מקובץ" 

ל מנת להציג מסמך יש לסמן אותו וללחוץ לחיצה כפולה באמצעות העכבר כמו כן ניתן גם לסמן את ע -הצגת מסמך

 המסמך ולהיכנס ל"מסמך" בתפריט הראשי של אותו מסך ארכיון מסמכים, ולבחור ב"הצג".

בכדי למחוק מסמך יש לסמן את המסמך ולהיכנס ל"מסמך" שבתפריט הראשי של מסך ארכיון  -מחיקת מסמך

 ים, ולבחור ב"מחיקה".מסמכ

על מנת לשנות שם לאחת התמונות יש לסמן את התמונה הרצויה להיכנס ל"מסמך" שבתפריט הראשי  -שינוי שם

 "OKולבחור בקטגוריית "שינוי שם". לרשום את השם החדש ולחיצה על לחצן "

, Email-ות כללי דרך הישנה אפשרות לשלוח תמונה שנמצאת בארכיון תמונות מטופל וארכיון תמונ -Emailשלח 

כעת יפתח  ”Emailוזאת ע''י סימון התמונה הרצויה , כניסה ל"מסמך" שבתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "שלח 

 .SENDויש ללחוץ על שליחה או  Email -מסך ה

 .לסיום ויציאה מן המסך יש ללחוץ על "סגור חלון" שבתפריט הראשי של מסך ארכיון מסמכים 

 

 ופלהדפסת מכתב למט
 להדפסת מכתב למטופל ניתן להגיע בדרכים הבאות : 

 <הדפסת מכתב למטופל.-< תפריט מטופל -תיק הלקוח  .6

< הדפס -<משרד -)כאשר אנו עומדים על שם המטופל הרצוי והוא המטופל הפעיל במערכת( מסך ראשי  .5

 מכתב למטופל.

 

 והמרפאה ואם הוכנס לוגו המרפאה.פירושו מכתב לו מוספים שם המטופל, פרטי הרופא  – מכתב עם כותרת

 

 ללא הפרטים הרשומים מעלה )שם המטופל, פרטי הרופא והמרפאה ואם הוכנס לוגו המרפאה(. – מכתב ללא כותרת

 

, WORDניתן להוסיף מכתבים ו/או לערוך מכתבים קיימים ע"י מעבד התמלילים של התוכנה או ע"י קישור ל

 ומעלה. WORD 2000   במידה וברשותך

 

 (RECALLSזכורות)ת

במסך זה ניתן לנהל תזכורות למטופלים אשר יש צורך בהגעתם באופן סדיר, שימוש אחר למסך זה הנו לניהול מעקב 

 אחר מטופלים מסויימים. 

 

 למסך זה ניתן להגיע בכמה דרכים:

 ".RECALLS -כניסה ל"משרד" בתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "תזכורות .6

 ת" שבמסך הראשי.לחיצה על לחצן "תזכורו .5

 במקלדת.R+CTRLלחיצה על  .0
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ובכותרת יופיע טווח  של החודש הנוכחירשימה של תזכורות  חוצץ "תזכורות",תחת , עם כניסה למסך זה תופיע

 התאריכים של הרשימה.

 

יה על מנת להעביר תזכורת למסך תזכורות לטיפול יש ללחוץ עכבר ימני על התזכורת הרצו -תזכורות בטיפולחוצץ 

 ולבחור בקטגורית העבר לתזכורת בטיפול.

 במסך זה ניתן להכניס הערה לאותה תזכורת ע''י סימון של משבצת הערת תזכורת בטיפול  ורישום הערה המבוקשת.

 

בנוסף ניתן להגדיר בהגדרות מערכת תחת תיק מטופל  כי לאחר ביצוע טיפול תקבע באופו אוטומטי 

 חדשה "יקפוץ" לאחר לחיצה על אישור בהוספת טיפול לתיק מטופל. תזכורת חדשה למטופל. מסך תזכורת

 

תפתח את מסך תזכורת חדשה בתיק המטופל ותאפשר קביעת תזכורת חדשה  R+CTRLלחיצה על מקשי  

 ללא כניסה למסך תזכורות.

 

 המקשים האפשריים במודול התזכורות:

 ה" כעת יפתח טופס מילוי פרטי התזכורת.על מנת להוסיף רשומת תזכור יש ללחוץ על לחצן "הוספ -הוספה

 

  אוטומטית תאריך התזכורת קופץ לעוד מס' חודשים/ימים כפי שהוגדר בהגדרות מערכת, אך בכל

 זאת ניתן לשנות תאריך זה באופן ידני וחד פעמי.

 .יש להקפיד על סימון הרופא אליו נרצה לזמן את המטופל 

 וג', עבור איזה טיפול ספציפי מגיע המטופל וכו'(.ניתן לכתוב הערה רלוונטית בשורת ההערה )לד 

 לסיום יש ללחוץ על לחצן "אישור".

 
 

לחיצה על לחצן זה מאפשרת לערוך את אחת הרשומות. על מנת לערוך רשומה יש לסמן את הרשומה  -עריכה

 הרצויה וללחוץ על לחצן "עריכה", לסיום יש ללחוץ על לחצן "אישור".

 

 ומה ע''י סימון הרשומה הרצויה ולחיצה על לחצן "מחיקה".ניתן למחוק רש -מחיקה
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 ניתן להדפיס אחת מן האפשרויות הבאות: -הדפסה

 מדפיס רשימה של כל התזכורות. -הדפסה .6

 הדפסה של רשימה של תזכורות לפי רופאים. -הדפסה מרוכזת .5

יכה מפיק מדבקות לכל המטופלים הרשומים במודול תזכורות, הפקה זו צר -הפקת מדבקות .0

 . WORD-להעשות לאחר הגדרת המדבקות ב

 

על מנת להדפיס מכתב אישי לכל המטופלים המופיעים ברשימה יש ללחוץ על לחצן "הדפס -הדפסת מכתב אישי

 מכתב אישי".

בנוסף ניתן להעביר הודעת תזכור בכמה נוספות. על מנת להגיע לתפריט נוסף יש לעמוד על אחת הרשומות וללחוץ 

 עכבר ימני:

 בחירה בקטגוריה זו תסמן את אותה רשומה כבוצע ע''י העברת קו על ברשומה. -ן כתוזכרסמ .א

מעביר את התזכורת המסומנת למסך תזכורות לטיפול. )פירוט על מסך זה  -העבר לתזכורות בטיפול .ב

 בהמשך הפרק(.

מן בחירה בקטגוריה זו תיצור קשר עם המטופל באחד  -חייג למס' טלפון בבית/בעבודה/סלולארי .ג

המספרים הנ"ל. )אופציה תפעל רק אם מוזן מס' טלפון רלוונטי ואם מותקן מודם המחובר לקו טלפון 

 ולא דרך מרכזיה(.

שולח דואר אלקטרוני לאותו מטופל )במידה והוכנסה כתובת לאותו  -שלח תזכורת דואר אלקטרוני .ד

 מטופל(.

מידה ומוזן מס' טלפון בדבר הטיפול לאותו מטופל )ב SMSשולח הודעת  -SMSשלח הודעת  .ה

 סלולארי(.

 

על מנת לבצע חיפוש  תזכורת של אחד  המטופלים יש ללחוץ על לחצן "חיפוש מטופל" לרשום את שם  -חיפוש מטופל

 המטופל הרצוי ולחיצה על לחצן "בצע חיפוש".

 

עו לטיפול חידוש תזכורות מבצע סריקה במערכת ויוצר תזכורת מחודשת למטופלים שלא הגי -חידוש תזכורות

תקופה מסויימת לאחר התזכורת הקודמת. על מנת לבצע  תזכורת מחודשת יש  לקבוע את משך התקופה בה לא 

הגיעו המטופלים לאחר התזכור הקודם ואת מס' החודשים מהתאריך הנוכחי שבו נקבע את התזכורות החדשה ואז 

 ללחוץ על לחצן "בצע". 

 

אריכי התצוגה יש ללחוץ על לחצן "תקופה לתצוגה" כעת יפתח חלון ובו על מנת לשנות את טווח ת -תקופה לתצוגה

 עלייך לשנות את התאריכים ע''פ רצונך. לסיום לחץ "אישור".

 

 מקשי הקיצור הפועלים ממסך זה:

F1 – בחירת מטופל 

F4 – תיק מטופל 

F6 – יומן רופא 

F7 – יומן פגישות 
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 ספר טלפונים
 רכים:ניתן להגיע לספר טלפונים בכמה ד

 כניסה ל"משרד" בתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "ספר טלפונים". .6

 במקלדת.X+ CTRLלחיצה על  .5

 לחיצה על לחצן "טלפונים" במסך יומן פגישות. .0

 

 

ניתן לסווג את הטלפונים לפי קטגוריות שונות. משבצת הסיווג נמצאת מצדו הימני והעליון של מסך ספר  -סיווג

את הסיווגים של הספר  ווג ע''י חץ הגלילה הנמצא מצדה השמאלי של משבצת הסיווג.הטלפונים. ניתן לבחור סי

 טלפונים ניתן להגדיר בהגדרות מערכת תחת טבלאות קבועות.

 

על מנת להוסיף רשומה יש ללחוץ על לחצן "הוספת רשומה" ולמלא את כל הפרטים של אותה  -הוספת רשומה

 רשומה. לסיום לחץ על לחצן "אישור".

 

ניתן לעדכן ולשנות פרטים של כל אחת מן הרשומות. על מנת לבצע עדכון יש לסמן את הרשומה  -כון רשומהעד

הרצויה וללחוץ על לחצן "עדכון רשומה". כעת יפתח אותו טופס פרטים שמלאנו בהוספת הרשומה, לאחר העדכון יש 

 ללחוץ על לחצן "אישור".

 

 סמן את אותה רשומה רצויה וללחוץ על לחצן "מחיקת רשומה".בכדי למחוק רשומה קיימת יש ל -מחיקת רשומה

 

ניתן לבצע חיפוש מס' בספר הטלפונים לפי שם. על מנת לבצע חיפוש יש ללחוץ על לחצן "חיפוש" לרשום את  -חיפוש

על מנת שימצא המספר הטלפון הרצוי יש לרשום את השם בדיוק   ".OKהשם המבוקש ולאישור יש ללחוץ על לחצן "

 שמופיע בספר הטלפונים. כמו

 

 ניתן להדפיס את כל הרשימה או להדפיס מדבקות.   -הדפס

 

 מחובר לאינטרנט. נךה/דפי זהב בתנאי ש644לחיצה על אחד הלחצנים הנ''ל תעביר אותך לאתרים של  -/דפי זהב044

 

 על מנת לצאת מספר הטלפונים יש ללחוץ על לחצן "סגור חלון". -סגור חלון

 

 

 

 

 

 



 33 

 משימות
 מודול משימות מאפשר לנהל את נושא המשימות במשרד בצורה יעילה.

 ניתן להיכנס למודול זה בכמה דרכים:

 כניסה ל"משרד" שבתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "משימות". .0

 שבמקלדת. F11לחיצה על מקש  .1

ן. שינוי המצב ניתן לבחור איזה רשימת משימות תוצג : משימות פתוחות בלבד, משימות גמורות בלבד או כול

 לתצוגה מתבצע ע"י הדפדפן הנמצא מצדה השמאלי של המשבצת.

 

 
 מקשי המסך : 

 יציאה ממסך מודול המשימות. –סגור חלון  .6

 על מנת להוסיף משימה יש ללחוץ על לחצן "הוספה". שדות המסך הנם: -הוספה .5

 שם המשימה. .א

 תיאור המשימה. .ב

פיעו עם פתיחת המערכת. בשדות אלו נבחר בין אלו המשימות שנרשום יו –תאריך תחילה ותאריך יעד  .ג

 תאריכים אנו מעוניינים כי המשימה תתחיל להופיע ובאיזה תאריך תסיים.

 נמוכה, רגילה או גבוהה. –דחיפות המשימה  .ד

האם המשימה פתוחה, כלומר, עדיין לא בצענו אותה או לחילופין גמורה, כלומר ביצועה  –סטטוס  .ה

 הסתיים.

מידה ומופעלת מע' הרשאות בתוכנה, ולכל עובד יש סיסמא משלו, ניתן להקצות את ב –עובד מוקצה  .ו

המשימה לעובד מסויים ובכך ליצור מצב בו רק העובד הספציפי צופה במשימה בכניסה לתוכנה עם 

 הקשת סיסמתו.
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ויים, לחיצה על לחצן "עדכון" מאפשרת לפתוח את אחת המשימות המופיעות ברשימה ולבצע בה שינ -עדכון .0

 לאחר ביצוע כל השינויים והתוספות הרצוייות יש ללחוץ על לחצן "אישור".

 בכדי למחוק את אחת המשימות יש לסמן את המשימה הרצויה וללחוץ על לחצן "מחק". -מחק .4

 ניתן להדפיס את רשימת המשימות וזאת ע''י לחיצה על לחצן "הדפסה". -הדפסה .2

 ימותיהם אנו רוצים להציג.בחירת התאריכים שאת מש –תקופה לתצוגה  .1

 

 המשימות. בתקופת ביצוע המשימה, כאשר נכנסים למערכת, תופיע תזכורות על ביצוע 

 

 דו"ח הצעות מחיר
מתוך ההצעות מחיר שניתנו כמה  –דו"ח הצעות המחיר מאפשר לנו לבחון את פעילות המכירות שלנו, כלומר 

 .הבשילו לסגירת עסקה ומה הסטטוס של כל שאר ההצעות
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הסניף, המחלקה, היועץ, הרופא, מבצע  –הדו"ח מאפשר חיתוכים על כל הפרמטרים השונים של הצעות המחיר 
 לפי בחירה(.  –ספציפי, סטטוס העסקה, מחירון רלוונטי, ותקופה מבוקשת )מועד יצירת ההצעה או מועד הסגירה 

 
 Vללו בפלט הדו"ח. כל שדה אשר נקליק עליו וניצר בחוצץ זה באפשרותנו לקבוע אלו שדות יכ - חוצץ הגדרות תצוגה

 לידו, יופיע בדו"ח הסופי. 
 הן ניתן לקבוע את שם / כותרת הדו"ח, ע"י רישום של השם הרצוי בשדה "שם הדו"ח.

 
 
 

באם אנו מבצעים מספר דו"חות באופן קבוע, ניתן לשמור את ההגדרות שבחרנו תחת תבנית מסוימת. כך במקום כל 
 יר מחדש נטען את התבנית מקובץ ונצטרך לשנות רק את טווח התאריכים המבוקש.פעם להגד
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 הדו"ח שנקבל איננו סטטי והוא מאפשר פעולות רבות על כל לקוח.
לחיצה כפולה על שם לקוח תפתח את התיק שלו במחלקה הנוכחית )הדו"ח ישאר פתוח ברקע(. ניתן לחילופין לפתוח 

נג, ולהוסיף רשומה מתאימה במחלקה זו. בנוסף ניתן לבחור להשמיט את את התיק שלו במחלקת הטלמרקטי
התאמה במידה והחלטנו כי -הלקוח מהדו"ח במידה והחלטנו כי איננו מעוניינים בהמשך מעקב אודותיו, או לסמן אי

 הלקוח אינו מתאים לטיפול שהוצע לו.
 

 מות וחתכים נוספים.את הדו"ח ניתן לייצא גם לאקסל, לביצוע פעולות סטטיסטיות מתקד
 

 
 

 דו"ח התפלגות מטופלים
 מיקום הדו"ח :

 דוחות =< דוח התפלגות מטופלים. 
דוח זה מעניק חיתוכים שונים על קהל הלקוחות/מטופלים בהתייחסות לפרמטרים שונים מתוך פרטיהם 

 האישיים.החיתוך נעשה באופן כמותי, באחוזים או בממוצע.
 

 חתך האוכלוסייה הרצוי לפי : בכותרת הדו"ח ניתן לבחור את 
 מועד פתיחת תיק המטופל/לקוח. .6
 סטטוס. .5

 בצד שמאל ניתן לבחור את הסניף והמחלקה מהם תערך שליפת הנתונים. 
 אי סימון שדות הסניף והמחלקה יגרום למצב בו שליפת נתוני הדו"ח תערך מכל הסניפים והמחלקות הקיימים. 

 
 הפרמטרים השונים בדו"ח : 

 תוך זה יופיעו הנתונים הבאים : בחי –מין  .6

 .מס' הזכרים באחוזיםציון  .א
 .מס' הנקבות באחוזיםציון  .ב

 שלא נרשם בתיקם סימון למינם. – מס' הלא מזוהים באחוזיםציון  .ג
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 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : -גיל  .5

 השונות הקיימות. קבוצות הגיל .א
 ת גיל.של מטופלים/לקוחות הנמצאים בכל קבוצ – כמות כללית .ב

 הנמצאת בכל קבוצת גיל.  – כמות גברים .ג

 הנמצאת בכל קבוצת גיל. - כמות נשים .ד

 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : -משקל  .0

 השונות הקיימות. קבוצות הגיל .א
 בהתאם לכל קבוצת גיל.  – משקל ממוצע כללי .ב

 ממוצע משקל הגברים בהתאם לכל קבוצת גיל. –משקל ממוצע גברים  .ג

 ממוצע משקל הנשים בהתאם לכל קבוצת גיל. –ים משקל ממוצע נש .ד
 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : -גובה  .4

 השונות הקיימות. קבוצות הגיל .א
 בהתאם לכל קבוצת גיל.  – גובה ממוצע כללי .ב

 ממוצע גובה הגברים בהתאם לכל קבוצת גיל. -גובה ממוצע גברים  .ג

 וצת גיל.ממוצע גובה הנשים בהתאם לכל קב –גובה ממוצע נשים  .ד

 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : -עיר מגורים  .2

 רשימת הערים הקיימות במערכת. – עיר .א
 אחוז אוכלוסיית לקוחות מכל עיר. – כולל % .ב

 אחוז אוכלוסיית הגברים בעיר זו. – גברים % .ג

 אחוז אוכלוסיית הנשים בעיר זו. – נשים % .ד
 הערות : 

 גבוהים לקטנים.תצוגת נתוני דו"ח זה מסודרים מהאחוזים ה (6
 עיר לה אין נתונים מסויימים לא תכלל בדו,ח בחתך בו אין לה נתונים. (5

 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : –מקצוע  .1

 רשימת המקצועות הקיימים המערכת. – מקצוע .א
 אחוז המטופלים/לקוחות העוסקים בתחום עיסוק זה. – כולל % .ב

 ום עיסוק זה.אחוז אוכלוסיית הגברים העוסקים בתח – גברים % .ג

 אחוז אוכלוסיית הנשים העוסקות בתחום עיסוק זה. – נשים % .ד

 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : –מקום עבודה  .7

 מקמות העבודה השונות שהוזנו אל המערכת. –מקום עבודה  .א
 אחוז המטופלים/לקוחות העובדים בכל מקום עבודה. – כולל % .ב

 ם בכל מקום עבודה.אחוז אוכלוסיית הגברים העובדי – גברים % .ג
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 אחוז אוכלוסיית הנשים העובדות  בכל מקום עבודה. – נשים % .ד

 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : –בעלי חוב  .0

 אחוז המטופלים/לקוחות החייבים סכום מסויים. – כולל %  .א

 אחוז אוכלוסיית הגברים החייבים סכום מסויים. – גברים % .ב

 בות סכום מסויים.אחוז אוכלוסיית הנשים החיי – נשים % .ג

 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : –בעלי סלולארי  .0

 אחוז המטופלים/לקוחות שברשותם מכשיר טלפון סלולארי. – כולל %  .א

 אחוז אוכלוסיית הגברים שברשותם מכשיר טלפון סלולארי. – גברים % .ב

 אחוז אוכלוסיית הנשים שברשותן מכשיר טלפון סלולארי. – נשים % .ג

 בחיתוך זה יופיעו הנתונים הבאים : -לקטרוני בעלי דואר א .63

 אחוז המטופלים/לקוחות שברשותם כתובת דואר אלקטרוני. – כולל % .א

 אחוז אוכלוסיית הגברים שברשותם כתובת דואר אלקטרוני. – גברים % .ב

 אחוז אוכלוסיית הנשים שברשותן כתובת דואר אלקטרוני. – נשים % .ג

 נתונים הבאים:בחיתוך זה יופיעו ה –מועדון לקוחות  .66

 כמה מועדונים קיימים במע'  – מועדון כולל .א
 אחוז כולל של החברים במועדון – כולל % .ב

 מס' הלקוחות מתוך סך כל הלקוחות החברים במועדונים – מס' כולל .ג

 מס' הגברים החברים במועדונים – מועדון גברים .ד

 אחוז אוכלוסיית הגברים החברים במועדונים -גברים  % .ה

 מס' הנשים החברים במועדונים - מועדון נשים .ו

 אחוז אוכלוסיית הנשים החברים במועדונים - נשים % .ז
 

 ארבעת המקשים בתחתית נתוני החיתוך :
 יציאה מהדו"ח. – סגור חלון .6
הדפסת נתוני הדו"ח כפי שמוצגים על גבי צג המסך. לאחר לחיצה על מקש "הדפס" נקבל תצוגה  – הדפס .5

 לפני הדפסה.

 דו"ח בתרשים עוגה. התרשים ניתן להדפסה.תצוגת נתוני ה – גרף .0
הערה: תצוגת הגרף אינה זמינה בנושאי החיתוך הבאים: עיר מגורים, מקצוע, מקום עבודה, בעלי 

 סלולארי, בעלי דוא"ל.

. בלחיצה על מקש זה יפתח EXCELניתן לשמור את נתוני הדו"ח בפורמט קובץ  – EXCELייצוא לקובץ  .4
בץ הנוצר. לאחר מתן השם, התוכנה תשאל האם ברצוננו לפתוח את הקובץ כעת חלון בו ניתן לבחור שם לקו

 .EXCEL -בפורמט ה
 

 דו"ח התפלגות טיפולים
ניתן להגיע אל דו"ח זה דרך בחירת תפריט דו"חות מתוך התפריט הראשי ואחר כך בחירת "דו"ח התפלגות 

 טיפולים".
 

 ות החיתוכים הבאים:הדו"ח מאפשר הצגת חיתוכי טיפולים ע"פ בחירת אפשרוי
 : בחירת הרופא לתצוגה בדו"ח, הרופא שאת טיפוליו אנו מעונינים להציג. חיתוך ע"פי רופא מבצע .6
 .:  הסניף בו התקיימו הטיפולים בוצעו בסניף .5

 המחלקה בה בוצעו הטיפולים. :  במחלקה .0

 הרצוי עבור תצוגת חתך הדו"ח.ברירת המחדל הנה החודש הנוכחי. טווח התאריכים .4
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 מקשי החלון הנם : 
בתיבת הסימון הנמצאת מצד ימין .  Vבכדי לבצע חיתוך ע"פ אחד משלושת הקריטריונים צריכים לסמן  -. אישור 0

 בלחיצה על אישור יפתח חלון נתוני הדוח.
 בלחיצה על מקש זה נצא מן הדו"ח ללא תצוגה שלו, חזרה אל המסך הראשי.  -. סגור חלון 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוח התפלגות הטיפולים מורכב מן העמודות הבאות : 
 הטיפול. – . תיאור0
 מספר הפעמים שבוצע הטיפול. – . כמות1
 המשקל היחסי באחוזים של הטיפול בדו"ח זה מסך הטיפולים המוצגים בו. – . אחוז3
 

 מקשי החלון הנם : 
 אפשריות". – מחזיר אותנו למסך "דו"ח התפלגות טיפולים – סגור חלון .6

 שמירת נתוני הדו"ח בפורמט של קובץ אקסל. – Excelיצוא לקובץ  .5

 ידפיס את נתוני הדו"ח. – הדפסה .0

 יציג את נתוני הדו"ח בגרף מסוג עוגה כמו בדוגמא הבאה : – גרף .4
 
 

 
 



 41 

 מקשימקשי החלון הנם :בלחיצה על 
 יות".אפשר –מחזיר אותנו למסך "דו"ח התפלגות טיפולים  – . סגור חלון0
 הדפסת הגרף. – . הדפסה1
  

 דו''ח טיפולים מפורט
 הדו"ח מאפשר שליפת חתכים שונים לגבי ביצועי טיפולים שונים.

 להיכנס לדו''ח זה יש להיכנס ל"דו''חות" בתפריט הראשי ולבחור בקטגוריית "דו''ח טיפולים מפורט". על מנת
 

 דו''ח זה בנוי משלושה חוצצים:
צץ זה ניתן לבחור לפי איזה קטגוריות רוצים לחתוך את דו''ח טיפולים. יש לבחור בחו – טיפולים שבוצעו .6

 במשבצת בנמצאת בצידה הימני של שורת הקריטריון. Vאת הקריטריון הרצוי ע''י סימון 

 הבחירה מתבצעת כמו בחוצץ טיפולים שבוצעו.  - טיפולים עתידיים .5

 עו בדוח המונפק.: בחוצץ זה ניתן לבחור אלו שדות יופישדות לתצוגה .0

 

 
 

 מקשי המסך : 
 יציאה ממסך זה אל המסך הראשי.  - סגור חלון .6

פותח מסך בו מופיעה רשימת המטופלים העונים לחתך אותו הצגנו. ממסך זה ניתן לבצע  -הרץ שאילתא .5
 כמה פעולות עם אותו דו''ח: 

"שמור שאילתה" יש  מאפשר לשמור את השאילתה המופיעה על המסך. לחיצה על לחצן -שמור שאילתה .0
 לבחור שם לשאילתה ולסיום ללחוץ על לחצן שמור. חשוב לשים לב למקום בו שומרים את השאילתה.

מאפשר לטעון שאילתה ששמורה. יש ללחוץ על לחצן "טען שאילתה", למצוא את השאילתה  -טען שאילתה .4
 המבוקשת ולחיצה על לחצן "פתח".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 מקשים במסך :תצוגת חיתוך הדו"ח וה
 

 
 

 יציאה ממסך זה. -סגור חלון .6

 . (Excel)מייצא את רשימת המטופלים לקובץ אקסל  -EXCELייצוא ל .5

לכל המטופלים המופיעים בדו''ח המידה ויש להם כתובת מוזנת בפרטים  Emailשולח  -Emailשלח  .0
 האישיים.

 מדפיס את הרשימה המוצגת. -הדפס רשימה .4

להדפיס מכתבים אישיים לכל המטופלים שמופיעים בדו''ח. על מנת ניתן  -הדפס מכתבים אישיים .2
להפיק מכתבים לוחצים על לחצן "הדפס מכתבים אישיים", בוחרים את המכתב הרצוי ולוחצים על 

 לחצן "פתח".

 לחיצה על לחצן זה מאפשרת הפקת מדבקות לכל המטופלים שמופיעים ברשימה. -הדפס מדבקות .1

 לקוח אל מודול הסקרים.עבור הוספת ה –הוסף לסקר  .7

 
 חשוב לציין ולהסביר בחיתוך "סוג הטיפול" את האפשרויות "וגם" או "ולא". 

 בחירה באפשרות זו תכלול את כל הטיפולים כולל הטיפול הנבחר תחת סוג הטיפול. – "וגם"
 בחירה באפשרות זו תכלול את כל הטיפולים למעט הטיפול הנבחר תחת סוג הטיפול. – "ולא"

 
 

 ''ח מטופלים מפורטדו
 הפקת דוח לגבי חיתוכי המטופלים השונים.

 
 על מנת להיכנס לדו''ח זה יש להיכנס ל"דו''חות" בתפריט הראשי ולבחור בקטגוריית "דו''ח מטופלים מפורט".

 
 לפי ששת החוצצים הבאים:  ניתן לבצע חתך 

ל המטופלים לדוג' : שם לקוח, גיל, בקטגוריה זו ניתן לבצע חתך לפי פרטיהם האישיים ש -פרטים אישיים  .6
 מין, הופנה ע"י, סניף/מחלקת וכו'.

 לבחור סטטוס מטופלים לחתך.חובה  
 חיתוך לפי פרטיהם הפיננסיים של המטופלים לדוג' : מבוטחים, יתרות, מחירון וכו'.  –נתונים פיננסיים  .5

וות רפואי, טיפולים, תורים, חיתוך לפי נתוניהם הרפואיים של מטופלים כדוג': צ –נתונים רפואיים  .0
 תוכניות טיפול וכו'.

 חתך לפי תורים, תזכורות וסקרים. –פגישות / טלמרקטינג  .4

 חיתוך לפי טקסק כלשהוא מתיק המטופל, לפי הגדרתנו. –שדות חופשיים  .2

 ניתן לבחור אלו מבין השדות יופיעו בדוח המונפק. –שדות לתצוגה  .1
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י בה ניתן לבחור האם הדו''ח שיופק יכלול את המטופלים העומדים בתנאי מתחת לכל החוצצים ישנה שורת התנא
 החתך הנבחרים או יכלול רק את אלו אשר אינם עומדים בחתך.

 
 מקשי המסך : 

 יציאה ממסך זה אל המסך הראשי.  - סגור חלון .2

ן לבצע פותח מסך בו מופיעה רשימת המטופלים העונים לחתך אותו הצגנו. ממסך זה נית -הרץ שאילתא .1
 כמה פעולות עם אותו דו''ח: 

מאפשר לשמור את השאילתה המופיעה על המסך. לחיצה על לחצן "שמור שאילתה" יש  -שמור שאילתה .7
 לבחור שם לשאילתה ולסיום ללחוץ על לחצן שמור. חשוב לשים לב למקום בו שומרים את השאילתה.

צן "טען שאילתה", למצוא את השאילתה מאפשר לטעון שאילתה ששמורה. יש ללחוץ על לח -טען שאילתה .0
 המבוקשת ולחיצה על לחצן "פתח".

 
 תצוגת חיתוך הדו"ח והמקשים במסך :
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 יציאה ממסך זה. -סגור חלון .0

 . (Excel)מייצא את רשימת המטופלים לקובץ אקסל  -EXCELייצוא ל .0

מוזנת  לכל המטופלים המופיעים בדו''ח המידה ויש להם כתובת Emailשולח  -Emailשלח  .63
 בפרטים האישיים.

מאפשר שליחת הודעת טקסט לפלאפונים סלולריים, האפשרות מותנית  – SMSשלח  .66
 לפרטים, אנא צור קשר עם מוקד התמיכה שלנו.  – SMSברכישת בנק הודעות 

 מדפיס את הרשימה המוצגת. -הדפס רשימה .65

יעים בדו''ח. על ניתן להדפיס מכתבים אישיים לכל המטופלים שמופ -הדפס מכתבים אישיים .60
מנת להפיק מכתבים לוחצים על לחצן "הדפס מכתבים אישיים", בוחרים את המכתב הרצוי 

 ולוחצים על לחצן "פתח".

לחיצה על לחצן זה מאפשרת הפקת מדבקות לכל המטופלים שמופיעים  -הדפס מדבקות .64
 ברשימה.

 הוספת הלקוח אל מודול הסקרים.  –הוסף לסקר  .62

 
 בחיתוך "סוג הטיפול" את האפשרויות "וגם" או "ולא". חשוב לציין ולהסביר 

 בחירה באפשרות זו תכלול את כל הטיפולים כולל הטיפול הנבחר תחת סוג הטיפול. – "וגם"
 בחירה באפשרות זו תכלול את כל הטיפולים למעט הטיפול הנבחר תחת סוג הטיפול. – "ולא"

 
 דו"חות הנהלה

 ן את פעילות העסק בכמה היבטים עיקריים:דו"ח ההנהלה הינו כלי המאפשר לבחו

 הכנסות 

  טיפולים, פגישות –תפוקה 

 קהל הלקוחות 

 ניתוח ביצועי טלמרקטינג 
 

מכיוון שדו"חות אלה "חושפים" בפני המשתמש את כל נתוני העסק, מומלץ לתת תשומת לב מיוחדת בעת מתן 
 הרשאות לדו"חות אלו.

 
 ההרשאות לדו"חות מתבצעים בכמה רמות:

 לדוגמה דו"חות תפוקה בלבד. –ן להרשות את המשתמש לבצע דו"חות מסוג מסוים בלבד נית 

  לנתח את ביצועי  –ניתן להרשות את המשתמש לבצע דו"חות על מחלקה ו/או סניף מסוים בלבד. לדוגמה
 מחלקות הסרת השיער בלבד.

 
 ההרשאות הרלוונטיות והשפעתן מפורטות בנספח א'.
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 דו"חות השונים והסברים מהיכן נלקחים הנתונים השונים לדו"חות;להלן פירוט לגבי ה
 

 פיננסים
 

 דו"ח הכנסות:
 סיכום הסכומים של החשבוניות מס/קבלה וחשבוניות המס בכל מחלקה בתקופה שנבחרה.

 
 דו"ח תקבולים:

חלקה בתקופה כולל חשבוניות מס/קבלה וקבלות( בכל מ –סיכום הסכומים שנתקבלו )בין אם מזומנים או דחויים 
 שנבחרה.

 
 דו"ח זיכויים: 

 סיכום סכומי חשבוניות הזיכוי והזכיויים השונים שנתקבלו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה. 
 

 דו"ח מצב לקוח לפי טווח תאריכים:
הדו"ח מסכם את סכומי התוכניות שנסגרו, סכומי התקבולים שנתקבלו, סה"כ תפוקה שבוצעה, ומציג את יתרת 

קה שלו ומול סכום הסגירה, הכל בחתך של מחלקה ובטווח התאריכים הנבחר. הדו"ח מופק הלקוח מול התפו
 בפירוט ברמת לקוח וכולל סיכום כללי. ניתן גם לבצע חיתוך על לקוחות בסטטוס מסוים.

 
 דו"ח מצב לקוח לפי תאריך קליטה:

סכומי התוכניות שנסגרו,  הדו"ח שולף את הלקוחות אשר הוקמו במערכת בטווח התאריכים הנבחר, ומסכם את
סכומי התקבולים שנתקבלו, סה"כ תפוקה שבוצעה, ומציג את יתרת הלקוח מול התפוקה שלו ומול סכום הסגירה, 

הכל בחתך של מחלקה ובטווח התאריכים הנבחר. הדו"ח מופק בפירוט ברמת לקוח וכולל סיכום כללי. ניתן גם 
 לבצע חיתוך על לקוחות בסטטוס מסוים.

 
 ם לפי טיפולים: חייבי

הדו"ח שולף את הלקוחות לפי בחירתך: לקוחות בחובה, בזכות או לחילופין הלקוחות בעלי יתרה שאינה מאופסת. 
 הדו"ח יציג את חתך הלקוחות עם הטיפולים בגינם הלקוחות ביתרה בה הנם נמצאים. 

  
 טלמרקטינג

 
 דו"ח מטופלים חדשים:

 בתקופה שנבחרה. כמות התיקים החדשים שנפתחו בכל מחלקה
 

 דו"ח מטופלים חדשים לפי שעה:
 כמות התיקים החדשים שנפתחו לפי חתכי פגישות שאורכן שעה, חצי שעה או לחילופין רבע שעה.

 
 דו"ח הפניות:

 כמות התיקים החדשים שנפתחו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה מכל אחד מהמפנים.
 ניתן לבצע חיתוך על מפנה ספציפי.

 
 ניה:דו"ח קבוצות הפ

כמות התיקים החדשים שנפתחו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה מכל אחת מקבוצות הפניה שהוגדרו במערכת. ניתן 
 לבצע חיתוך זה על קבוצת הפניה ספציפית.

 
 דו"ח מדיות:

כמות התיקים החדשים שנפתחו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה מכל אחת מהמדיות שהוגדרו במערכת. ניתן לבצע 
 ה ספציפית.חיתוך זה על מדי

 
 דו"ח פעילות:

מטרת דו"ח פעילות היא בחינת פעילות המחלקות השונות מבחינתם תיקים חדשים שנפתחו, הצעות שנתנו, ופגישות 
 שנקבעו.

 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:
 

יתן מספר תיקים שנפתחו בתקופה הנבחרת מכל אחת מהמדיות השונות )נ – X-סיכום מס' תיקים שנפתחו מ
 להגדיר בהגדרות מערכת איזה מדיות להציג ואיזה לא( בחתך של תחומי עניין.

 
תקופה שנבחרה וסומנו בכמות פגישות שנקבעו בכל אחת מהמחלקות  – סיכום כמות ייעוצים שנקבעו לתקופה

 כפגישות ייעוץ.
 

תקופה בחת מהמחלקות כמות פגישות שנקבעו בכל א – מתקשרים בלבד –סיכום כמות ייעוצים שנקבעו לתקופה 
 שנבחרה וסומנו כפגישות ייעוץ מתוך תיקים שהוקמו בתקופה שנבחרה.
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תקופה שנבחרה וסומנו לכמות פגישות שנקבעו בכל אחת מהמחלקות  – סיכום כמות ייעוצים מתוכננת לתקופה
 כפגישות ייעוץ.

 
 בתקופה בכל מחלקה. מספר תוכניות טיפול שנוצרו – סיכום כמות ייעוצים שבוצעו בפועל בתקופה

 
 מספר תוכניות טיפול שנוצרו בתקופה וסומנו כסגורות. – סיכום כמות ייעוצים שנסגרו בתקופה

 
סכום )מחיר לאחר הנחה( של תוכניות הטיפול שנוצרו בתקופה וסומנו  – סיכום סכום ייעוצים שנסגרו בתקופה

 כסגורות.
 
 ו"ח ביצועי טלמרקטינג:ד

 טינג היא לבחון את הביצועים של נציגי הטלמרקטינג השונים.מטרת דו"ח ביצועי טלמרק
הכל  –הדו"ח מציג את כמות הלקוחות שקלט כל נציג, מספר הפגישות שקבע, ואחוז ההצלחה בקביעת פגישות 

 בטווח התאריכים המבוקש. ניתן לבצע חיתוך של עובד ספציפי או מקור הפניה ספציפי.
 

 "ח זה:להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו
 

 מספר לקוחות שנקלטו בתקופה הנבחרת ע"י העובד. – מספר לקוחות שנקלטו
 

 מספר פגישות שנקבעו ע"י העובד בתקופה שנבחרה, ללקוחות שנקלטו ע"י עובד זה  – מספר פגישות שנקבעו
 בתקופה שנבחרה.                                   

 
 דו"ח מעקב ייעוצים:
 ובד שקלט את הפגישה אל המערכת, העובד שקבע את הפגישה, תאריך הפגישה וכו'.חיתוך פגישות לפי הע

 
 פגישות והצעות

 
 דו"ח פגישות:

 מטרת דו"ח פגישות היא לבחון את יעילות מערך הפגישות בכל אחת מהמחלקות.
  

 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:
 

 ה שנבחרה.מספר פגישות שנקבעו בכל מחלקה בתקופ מספר פגישות:
 

 הופעה.-מספר פגישות שנקבעו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה וסומן להן אי הופעות:-מספר אי
 

 מספר אי ההופעות / מספר הפגישות. הופעות:-אחוז אי
  

 התאמה. -מספר פגישות שנקבעו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה וסומן להן אי התאמות:-מספר אי
 

 מספר הפגישות. מספר אי ההתאמות / התאמות:-אחוז  אי
 

 סיכום משך כל התורים שנקבעו לתקופה שנבחרה. סיכום שעות פעילות:
 

 דו"ח סוגי פגישות:
מטרת דו"ח סוגי פגישות היא לפלח את נתוני דו"ח פגישות בחתך של סוג הפגישה. סוג הפגישה נקבע ע"י שימוש 

אפשר חיתוכים נוספים על מקור הפניה בכדוריות. הגדרת משמעות כל כדורית נעשית בהגדרות המערכת. הדו"ח מ
 ועובד שקבע את הפגישות.

 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:
 

 מספר פגישות שנקבעו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה בחתך סוג הפגישה. מספר פגישות:
 

 הפגישה. הופעה בחתך סוג-מספר פגישות שנקבעו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה וסומן להן אי הופעות:-מספר אי
 

 מספר אי ההופעות / מספר הפגישות בחתך סוג הפגישה. הופעות:-אחוז אי
  

התאמה בחתך סוג -מספר פגישות שנקבעו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה וסומן להן אי התאמות:-מספר אי
 הפגישה.

 
 מספר אי ההתאמות / מספר הפגישות בחתך סוג הפגישה. התאמות:-אחוז  אי

 
 סיכום משך כל התורים שנקבעו לתקופה שנבחרה בחתך סוג הפגישה. סיכום שעות פעילות:
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 דו"ח סוגי פגישות בחתך יומנים:
 מטרת דו"ח סוגי פגישות היא לפלח את נתוני דו"ח פגישות בחתך של יומן הפגישות. 

 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:
 

 ופה שנבחרה בחתך סוג הפגישה.מספר פגישות שנקבעו בכל יומן הפגישות בתק מספר פגישות:
 

הופעה בחתך סוג -מספר פגישות שנקבעו בכל יומן פגישות בתקופה שנבחרה וסומן להן אי הופעות:-מספר אי
 הפגישה.

 
 מספר אי ההופעות / מספר הפגישות בחתך סוג הפגישה. הופעות:-אחוז אי

  
התאמה בחתך סוג -וסומן להן אימספר פגישות שנקבעו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה  התאמות:-מספר אי
 הפגישה.

 
 מספר אי ההתאמות / מספר הפגישות בחתך סוג הפגישה. התאמות:-אחוז  אי

 
 סיכום משך כל התורים שנקבעו לתקופה שנבחרה בחתך סוג הפגישה. סיכום שעות פעילות:

 
 דו"ח עסקאות שנסגרו:

ת של הרשת, תוך הסתמכות על נתונים של מטרת דו"ח עסקאות שנסגרו הוא לבחון את יעילות מערך המכירו
 ייעוצים ופגישות. ניתן לחתוך את הדו"ח ברמת עובד ספציפי ו/או עסקאות ששויכו למחירון ספציפי.

  
 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:

 
 מספר תוכניות הטיפול שנוצרו בתקופה שנבחרה. מספר תוכניות:

 
 שנוצרו בתקופה שנבחרה וסומנו כסגורות.מספר תוכניות הטיפול  מספר סגירות:

 
 סכום כל תוכניות הטיפול שנוצרו בתקופה שנבחרה וסומנו כסגורות. סכום לאחר הנחה מעסקאות שנסגרו:

 
 מספר פגישות שנקבעו בכל מחלקה בתקופה שנבחרה. מספר פגישות:

 
 מספר סגירות / מספר תוכניות. אחוז סגירות מתוך תוכניות:

 
 בעבודה:דו"ח תוכניות 

 מטרת דו"ח תוכניות בעבודה הוא לקדם ביצוע תוכניות טיפול שנסגרו.
  

 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:
 

 מספר תוכניות הטיפול שנסגרו בתקופה שנבחרה. תוכניות טיפול שנסגרו:
 

 הועבר לביצוע.מספר תוכניות הטיפול שנסגרו בתקופה שנבחרה וטיפול כלשהו בהן  תוכניות טיפול בביצוע:
 

 זמן ממוצע בימים שעבר שחלף מאז סגירת תוכנית טיפול והחל ביצוע טיפולים. זמן ממוצע מתחילת ביצוע:
 

סיכום החיובים מטיפולים שבוצעו שמקורם בתוכניות הטיפול שנסגרו בתקופה הכנסות מטיפולים שבוצעו: 
 שנבחרה.

 
יאלית מטיפולים שורפ בוצעו שמקורם בתוכניות הטיפול סיכום ההכנסה הפוטנצהכנסות מטיפולים שטרם בוצעו: 

 שנסגרו בתקופה שנבחרה.
 

 דו"ח הנחות:
 מטרת דו"ח הנחות הוא לבדוק את אחוזי ההנחות אשר נותנים היועצים השונים ללקוחות במתן הצעות מחיר.

 ניתן לבצע חיתוך נוסף של אחוז הנחה מינימלי לבדיקה.
  

 לדו"ח זה: להלן מקורות הנתונים המשמשים
 

 מחיר ההצעה לפני הנחה. לפני הנחה:
 

 סכום ההנחה שנתן היועץ. סכום ההנחה:
 

 מחיר ההצעה לאחר ההנחה שניתנה ע"י היועץ. אחרי הנחה:
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 אחוז ההנחה שנתן היועץ. אחוז הנחה:
 

כל מחלקה כל הנתונים הללו ניתנים ברמה פרטנית עבור כל הצעה שניתנה, ממוצע עבור כל יועץ, ממוצע עבור 
 וממוצע לכל סניף.

 
 דו"ח ציונים:

, הדו"ח מציג התפלגות הציונים בין מבצעי המכירות RapidManagerבהנחה והופעל מודול הרכבי הציונים ב
 .RapidManagerהשונים. הציונים מורכבים ממדי סגירת עסקה שונים, להגדרות פנה ל

 
 דו"ח ניצולת משאבים:

 ן את השימוש במשאבי כל סניף.מטרת דו"ח ניצולת משאבים לבחו
  

 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:
 

 : סה"כ משך התורים בתקופה הנ"ל שלהם שובץ משאב זה.שעות שימוש:
 

 דו"ח ניצולת רופאים:
 מטרת דו"ח ניצולת רופאים לבחון את משך התורים ששובצו לכל רופא

  
 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:

 
 : סה"כ משך התורים בתקופה הנ"ל שלהם שובץ רופא זה.טיפול:שעות 

 
 טיפולים

 
 דו"ח קטגוריות טיפולים לפי רופא:

מטרת דו"ח קטגוריות טיפולים לפי רופא הוא לבחון את חלקה של כל קטגורית טיפולים בתפוקת המרפאה בחתך 
 של רופא מבצע.

  
 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:

 
 כ חיובים מטיפולים שבוצעו בקטגוריה הנ"ל שבוצעו ע"י הרופא הנ"ל.: סה"סה"כ

 
אחוז החיובים מטיפולים שבוצעו בקטגוריה הנ"ל שבוצעו ע"י הרופא הנ"ל מתוך סה"כ החיובים : %-סה"כ ב

 בקטגוריה זו.
 

 וברמת הרופא.כל הנתונים הללו ניתנים ברמה פרטנית עבור כל קטגוריה ורופא, כאשר יש סיכום ברמת הקטגוריה 
 

 דו"ח קטגוריות טיפולים לפי סניף:
 מטרת דו"ח קטגוריות טיפולים לפי סניף הוא לבחון את חלקה של כל קטגורית טיפולים בתפוקת המרפאה.

  
 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:

 
 : סה"כ חיובים מטיפולים שבוצעו בקטגוריה הנ"ל.סה"כ

 
 פול שבוצע בקטגוריה הנ"ל.מחיר ממוצע של טימחיר ממוצע: 

 
 דו"ח טיפולים לפי רופא:

דו"ח זה הינו זהה לדו"ח קטגוריות טיפולים לפי רופא אך החיתוך אינו ברמת קטגורית הטיפולים אלא ברמת 
הטיפול עצמו. מטרת דו"ח טיפולים לפי רופא היא להציג את התפלגות הטיפולים בתפוקת המרפאה בחתך של רופא 

 מבצע.
  

 ורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:להלן מק
 

 : סה"כ חיובים מהטיפול הנ"ל שבוצעו ע"י הרופא הנ"ל.סה"כ
 

 אחוז החיובים מהטיפול הנ"ל שבוצעו ע"י הרופא הנ"ל מתוך סה"כ החיובים על טיפול זה.: %-סה"כ ב
 

 ול וברמת הרופא.כל הנתונים הללו ניתנים ברמה פרטנית עבור כל טיפול ורופא, כאשר יש סיכום ברמת הטיפ
 

 דו"ח ממוצע מחירים:
מטרת דו"ח ממוצע מחירים הוא לבחון את החריגה של כל סניף מהמחירון שהוגדר לו. ניתן לבחור על פי איזה 

 מחירון תבוצע הבדיקה.
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 להלן מקורות הנתונים המשמשים לדו"ח זה:

 
 : ממוצע המחירים של הטיפול כפי שבוצעו במחלקה זו.מחיר ממוצע:

 
 המחיר שנקבע לטיפול זה במחלקה זו.יר מחירון: מח

 
 החריגה הממוצעת מהמחירון במחלקה זו.הפרש ממוצע מהמחירון: 

 
 

 שיווק
 

 דו"ח פעילות שיווק
מטרת דו"ח פעילות היא בחינת פעילות המחלקות השונות מבחינתם תיקים חדשים שנפתחו, הצעות שנתנו, ופגישות 

 שנקבעו.
 שמשים לדו"ח זה:להלן מקורות הנתונים המ

 
מספר תיקים שנפתחו בתקופה הנבחרת מכל אחת מהמדיות השונות )ניתן  – X-סיכום מס' תיקים שנפתחו מ

 להגדיר בהגדרות מערכת איזה מדיות להציג ואיזה לא( בחתך של תחומי עניין.
 

נבחרה וסומנו תקופה שבכמות פגישות שנקבעו בכל אחת מהמחלקות  – סיכום כמות ייעוצים שנקבעו לתקופה
 כפגישות ייעוץ.

 
תקופה בכמות פגישות שנקבעו בכל אחת מהמחלקות  – מתקשרים בלבד –סיכום כמות ייעוצים שנקבעו לתקופה 

 שנבחרה וסומנו כפגישות ייעוץ מתוך תיקים שהוקמו בתקופה שנבחרה.
 

תקופה שנבחרה וסומנו לכמות פגישות שנקבעו בכל אחת מהמחלקות  – סיכום כמות ייעוצים מתוכננת לתקופה
 כפגישות ייעוץ.

 
 מספר תוכניות טיפול שנוצרו בתקופה בכל מחלקה. – סיכום כמות ייעוצים שבוצעו בפועל בתקופה

 
 מספר תוכניות טיפול שנוצרו בתקופה וסומנו כסגורות. – סיכום כמות ייעוצים שנסגרו בתקופה

 
חר הנחה( של תוכניות הטיפול שנוצרו בתקופה וסומנו סכום )מחיר לא – סיכום סכום ייעוצים שנסגרו בתקופה

 כסגורות.
 

 דו"ח עסקאות חברי מועדון
חיתוך עסקאות חברי המועדון לפי סכום, תקבול, עסקאות ועסקאות עם תשלום חלקי ו/או תשלום מלא. הדו"ח 

 . מאפשר השוואה בין עסקאות מהסוגים הנ"ל של חברי מועדון ועסקאות של שאינם חברי מועדון
 

 

 מודול סקרים
 שלבים: 4-תהליך ביצוע הסקירה באמצעות התוכנה מחולק ל

 
 שאלות ותשובות אפשריות. –הגדרת הסקר  .6
 הקצאת לקוחות לסקר. .5

 ביצוע הסקירה עצמה. .0

 דו"ח תוצאות סקר. .4
 

 הגדרת הסקר
 כאשר אנו מגדירים סקר חדש, עלינו לקבוע הנתונים הבאים:

 האמת הסקר מיועד לביצוע ע"י מחלקה ספציפית, סניף ספציפי או שהוא גלובלי למערכת. –שיוך הסקר  .6
 שאלות. .5

 תשובות אפשריות לכל שאלה. .0
 

כמו כן באפשרותנו להגדיר האם הסקר פעיל או לא. מומלץ לא להפוך את הסקר לפעיל עד כאשר הושלמה מלאכת 
 הגדרת מרכיבי הסקר.
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 הקצאת לקוחות לסקר
 למה מלאכת הגדרת הסקר, עלינו להגדיר את קהל הנסקרים.כעת שהוש

 
 הקצאה מתוך חתך דו"ח

ניתן להוסיף לקוחות לסקירה באמצעות חתך לקוחות מסוים )באמצעות דו"ח לקוחות( או על טיפולים מסוימים 
 )באמצעות דו"ח טיפולים(.

 
 לאחר שביצענו את החיתוך הרצוי בדו"ח, נלחץ על כפתור הוסף לסקר.

 
 

 כעת עלינו לבחור לאיזה מהסקרים שהוגדרו ברצוננו להוסיף את הלקוחות.

 
 

 הקצאה מתיק הלקוח
 

 או מתוך תפריט "מטופל" להוסיף לקוח באופן F11ניתן באמצעות לחיצה על 
 יזום לסקר.

 
 לאחר בחירה בסקר הרצוי נכנס ישירות למסך הסקירה.
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 סקירת לקוחות
 ר חלקים:מסך הסקירה מחולק למספ

 

 
 
 

חשוב להקפיד בסיום הסקירה ללחוץ על כפתור "השתתף בסקר", אחרת הלקוח לא ירד מתור הסקירה שלנו. כך גם 
 יש לסמן כי הלקוח "לא מעוניין" להשתתף בסקר, אחרת נחזור ונטריד אותו.

 
 תוצאות הסקר

ת ובאחוזים. בנוסף הוא מאפשר הפקת מסך תוצאות הסקרים מציג לנו את התפלגות התשובות לכל שאלה, כמותי
 לצורך המשך מחקר סטטיסטי מתקדם. Excelגרף של התשובות וכן לייצא את הנתונים לקובץ 

 

 
 

 שאלות

תשובות 

 אפשריות
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 טלמרקטינג
 כוללת בתוכה יכולות טלמרקטינג מובנות. RapidMed Proמערכת 

באופן אוטומאטי ומודול סקרי מרובה מוקדנים, יצירת אירועי טלמרקטינג  Call Centerיכולות אלו כוללות ניהול 
 דעת קהל.

ועד סגירת העסקה ע"י  Call Center-תרשים זרימה זה מתאר את תהליך המכירה כולו, מרגע קליטת הלקוח ע"י ה
 היועץ:

 
 
 

 את מערכת הטלמרקטינג. מטרת פרק זה הינו מעבר על כל השלבים בתהליך סגירת העסקה המערבים
 

 כניסה למערכת למחלקת טלמרקטינג
 

 תחילת התהליך הוא בכניסה למחלקת הטלמרקטינג.
 בהתאם להגדרות המערכת, ייתכן וקיימת מחלקה כזו בכל סניף

 או שהוגדרה מחלקת טלמרקטינג אחת ריכוזית.
 

 קליטה מהירה
 

פרטי הלקוח נרצה מיד להזין אותו למערכת כך שיופיע  . עם קבלתCall Center-כאן למעשה מתחילה עבודתו של ה
במסך הראשי של  Ctrl+Qבמאגר הנתונים של התוכנה. לצורך ניכנס למסך קליטה מהירה של לקוח ע"י לחיצה על 

 התוכנה.
 

 כניסה למערכת למחלקת טלמרקטינג

 קלוט והעבר לטלמרקטינג –טה מהירה קלי

 הקצאת לקוחות לעובדים

 דו"ח מעקב לקוחות

 קביעת פגישה במחלקה הרצויה

 מראשתיעוד השיחה עם הלקוח לפי תסריטים קבועים  –תיק מטופל 

 הלקוח לא הגיע

 הכנת תוכנית טיפול ע"י היועץ ומתן הצעת מחיר

 ביצוע מעקב באמצעות דו"ח יועצים
 דחיה זמנית ע"י הלקוח

 סגירת עסקה
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 נחלק את הנתונים לשני סוגים:
 

 קשר...(. שם משפחה, שם פרטי וטלפונים )ללא טלפון, לא נוכל ליצור איתו –נתוני חובה 
 

 אלו הם הנתונים שיסייעו לנו בתהליך המכירה והשיווק שלנו.  –נתוני זהב 
 כיצד הגיע אלינו פיזית: טלפון, לקוח מזדמן, אינטרנט וכו'. -מדיה          

 מי הפנה אותו אלינו: האם מדובר בלקוח קיים או שמע הוא הגיע  –הופנה ע"י                  
 אלינו בעקבות פרסום בעיתון.                                  

 באיזה תחומי עניין ומוצרים הוא מתעניין –תחומי עניין ומתעניין ב        
 

 ככל שנקלוט יותר נתוני זהב, כך נקל על מלאכת המכירה.
 

 עם סיום הזנת פרטי הלקוח, עלינו לבחור מה ברצוננו לעשות:
 

 המסך לצורך קליטת לקוח נוסף.קולט את הלקוח ומאפס את  קלוט מטופל
בד"כ נבחר באופציה זו כאשר אנו מזינים לקוחות קיימים למערכת ואין אנו מעוניינים 

 לבצע אחריהם פעולות טלמרקטינג/מכירה.
קולט את הלקוח ונכנס לתיק הלקוח. בתיק הלקוח נוכל לרשום פעילויות טלמרקטינג  קלוט וכנס לתיק

 שונות.
 קולט את הלקוח ונכנס מיד למסך הנפקת חשבונית לצורך תשלום. קלוט והנפק חשבונית

 קולט את הלקוח ופותח את מסך יומן הפגישות לצורך קביעת פגישה. קלוט וכנס ליומן
מכיוון שהמערכת מזהה שאנו מהטלמרקטינג, היא תציג בפנינו את יומני כל הסניפים 

 והמחלקות כדי לבחור לאיזה יומן אנו רוצים להכנס.
 קולט את הלקוח ומאפס את המסך לצורך קליטת לקוח נוסף. לוט והעבר לטלמרקטינגק

בד"כ נבחר באופציה זו כאשר אנו מזינים לקוחות ממאגר או כאשר אנו מקבלים שיחות 
 בלבד ולא מבצעים פעילויות או מנסים לקבוע פגישות.

 
 לי וכן של תפקיד המוקדן.המשך התהליך תלוי כאמור במידת שיתוף הפעולה של הלקוח הפוטנציא

 
 אנו נתייחס בפירוט לשני מסלולים:

 
 קלוט והעבר לטלמרקטינג

מסלול זה הינו המסלול הארוך ומרובה שלבים. בשלב ראשון המוקדן קולט את פרטי הלקוח ובאמצעות שדה 
 "מוקצה ל" יחליט המוקדן מי המוקדן שיטפל בלקוח.

 ר המעקב של המוקדן הרלוונטי.לאחר לחיצה על כפתור זה יתווסף הלקוח לתו
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רשימת המעקב מציגה לנו את כל הפרטים האישיים של הלקוח וכן את תוכן ההתקשרות האחרונה עימו. באמצעות 
 לחיצה כפולה על שמו נכנס לתיק שלו ונוכל להזין פעילויות נוספות.

 

 
 

  נסמן את המועד הרצוי במידה והלקוח מעוניין לדחות את ההחלטה, או שנתקשר אליו במועד אחר
 ב"תאריך למעקב". 

  במידה והלקוח אינו מעוניין בהמשך קשר מאיתנו. נבחר פעילות מתאימה, לא נסמן תאריך למעקב. לאחר
 מכן בתיק המטופל נבחר את ההתקשרות הקודמת ונסמן "הסר ממעקב".

 
 קלוט וכנס ליומן

 
נקודת הנחה שהנציג הצליח לדלות את הפרטים הרצויים הוא יוצא מ -מסלול זה הינו הקצר והטוב ביותר מבחינתנו 

 מהלקוח וכן הצליח לשכנע אותו לקבוע פגישה.
 לאחר לחיצה על כפתור "קלוט וכנס ליומן" יופיע מסך המציג את כל הסניפים והמחלקות.

 

 
 

 נבחר את הסניף והמחלקה הרצויה ונלחץ על כפתור "פתח יומן".
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 מנים של המחלקה הרצויה. נבחר מקום פנוי ונקבע פגישה חדשה.יפתח מסך יומן הפגישות עם היו
 

 
 

 מומלץ לרשום בשדה הערה את מטרת הפגישה.
 

 לאחר לחיצה על אישור תופיע השאלה הבאה:
 

\ 
 

. כעת Yes-מכיוון שהלקוח/ה חדל/ה להיות בטיפול מחלקת הטלמרקטינג )הצלחנו לקבוע פגישה בהצלחה( נבחר ב
 ת לקוח מהמניין במחלקה הנ"ל.הלקוח/ה הפכ/ה להיו

 
כמו כן, יש לשים לב כי פגישות שנקבעו ע"י מחלקת הטלמרקטינג יופיעו בצבע שונה )הצבע עצמו נקבע ע"י מנהל 

 ברירת המחדל הינה סגול(. –המערכת בהגדרות המערכת 
 

 
 

 כאן הסתיימה למעשה פעילות מחלקת הטלמרקטינג בכל הנוגע ללקוח זה.
 א יופיע לפגישה או יבטל את התור, הוא יחזור לרשימת המעקב של הנציג שקבע לו את התור.במידה והלקוח ל

 
 לדוגמה, נבטל את התור שקבענו ותופיע השאלה הבאה:
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תעביר את הלקוח חזרה לטיפול הנציג, עם תיעוד כל פרטי הפגישה שבוטלה לצורך קביעה מחדש.  Yesלחיצה על 
 פגישה לרשום הערה לנציג הטלמרקטינג, שידע מדוע בוטלה הפגישה.באפשרות העובד שמבטל את ה

 

 
 

 כעת על נציג הטלמרקטינג ליצור קשר עם הלקוח ולנסות להתחיל את התהליך מחדש.
 

 משלוח הודעות
 מודול משלוח הודעות מאפשר לשלוח הודעות למשתמשים אחרים הנמצאים במערכת. 

 
 ניתן להיכנס למודול זה בכמה דרכים :

 ניסה ל"משרד" שבתפריט הראשי ובחירה בקטגוריית "שליחת הודעה למשתמש/ים" .כ .6
 " במקלדת. M  +CTRLלחיצה על "  .5

 
 

המסך מחולק לשני חלקים. בחלקו העליון ניתן לבחור מרשימת המשתמשים אל מי אנו מעוניינים כי תשלח 
 המשתמש.  במשבצת הימנית ליד שם Vההודעה. סימון הנמען הרצוי הנו ע"י סימון 

 בחלק התחתון ניתן לכתוב את הטקסט למשלוח ההודעה. 
 

 ע"י לחיצה על מקש "הוסף דבוקה" ניתן לצרף מסמך/תמונה מכל מקום/כונן במחשב אל ההודעה. – דבוקה
 

 מקשי המסך : 
 לאחר סיום הקלדת ההודעה ועבור משלוח שלה יש ללחוץ על מקש זה. – אישור משלוח .6
 אה ממסך זה וחזרה אל המסך הראשי ללא שליחת ההודע/ות או שמירת הנתונים.יצי – בטל וסגור חלון .5
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  קבלת הודעות

 בכניסה למערכת יופיעו ההודעות החדשות שהתקבלו. 
במידה והמערכת כבר פועלת ואנו מעוניינים לבדוק הודעות חדשות שהתקבלו עבורנו ניתן להיכנס לחלון ההודעות 

 .0Fהראשי  ובחירת "בדיקת הודעות חדשות" או דרך לחיצה על מקש דרך בחירת "משרד" מתוך התפריט 
 ניתן למחוק הודעות ע"י סימון ההודעות למחיקה בצד שמאל ולאחר מכן לחיצה על כפתור "מחק את כל ההודעות". 

  

 הגדרות מערכת
ים למשתמש הגדרות שונות המשפיעות על אופן פעולת התוכנה ומאפשר 433-בהגדרות המערכת כלולות למעלה מ

 להתאימה לצרכיו.
 

 ההגדרות מחולקות לפי נושא:
 

  סיווגי טלפונים, קופות חולים וכו'. –טבלאות קבועות 

  הגדרות שונות הרלוונטיות לטלמרקטינג כדוגמת רשימת המפנים. –טלמרקטינג 

  רשימת הספקים, רשימת קבוצות ההוצאה, סוגי האשראי וכו'. –הנהלת חשבונות 

  גוריות טיפולים, רשימת תרופות וכו'.קט –מידע רפואי 
 

 בהמשך פרק זה נפרט על הטבלאות החשובות ושימושן.
 

תחת נושא הטבלאות הקבועות נמצא את האופציה "הגדרות כלליות". ההגדרות הכלליות מחולקות לנושאים 
בלבד או על כל  באמצעות חוצצים. ההגדרות משפיעות ברובן על המחלקה הנוכחית בלבד, חלקן על המשתמש הנוכחי

 המחלקות והסניפים.
 

 להלן פירוט ההגדרות השונות, השפעתן ואופן השפעתן:
 

 טבלאות כלליות
 הגדרות כלליות:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

בארכיון צילומים 
השתמש בשם מטופל 

 במקום ת.ז

כברירת מחדל ארכיון הצילומים מנוהל ע"י תעודת זהות ואינו מאפשר 
ם לארכיון למטופל שלא הוזן לו מספר ת.ז. אם אנו רוצים קליטת צילומי

להשתמש בשם מטופל במקום, יש לסמן אופציה זו. יש לשים לב כי במקרה 
 זו אין המערכת תבדיל בין שני מטופלים עם אותו השם.

 מחלקתית

מותקנת במחשב מערכת 
EasyCard 

על ידי לסליקת כרטיסי אשראי. יופעל  EasyCardהפעלת קישור למערכת 
בעת ההתקנה. אין לכבות או להפעיל ללא הוראה  EasyCardחברת 

 מחלקתית
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 מפורשת מרפיד אימג' או איזיקארד.
דלג על מסך כניסה 

למערכת בפתיחת 
 התוכנה

האם בפתיחת התוכנה להכנס ישר למסך שם המשתמש והסיסמה או להציג 
 את מסך הכניסה לפני.

 מחלקתית

מותקנת במחשב מערכת 
FollowUp  שלUMS 

. הפעלת הקישור UMSשל חברת  FollowUpהפעלת קישור לתוכנת 
דורשת הגדרות נוספות שלא ניתנות לבצע עצמאית ולכן באם יעלה הצורך 

 הפעלת האופציה תעשה ע"י רפיד אימג' בלבד

 מחלקתית

-הפעל קישור ל
RapidStock  במחלקה

 זו

תוכנת ניהול  הפעלת קישור למודול מלאי. רלוונטי רק למי שרכש את
 המלאי של רפיד אימג'

 מחלקתית

  YDOC-הפעל קישור ל
 של כלל

מבית כלל.  YDOCהפעלת קישור לתוכנת שידור הצעות טיפול לחברת 
 קישור זה אינו רלוונטי עוד.

 מחלקתית

 מחלקתית תיקון שיבוש מספרי טלפון ע"י החייגן. יש להפעיל במידת הצורך. הפעל מצב תאימות חייגן
קישור  הפעל

 OpenOfficeל
 מחלקתית OpenOfficeקישור לתוכנות ה

מנע רישום הצעות מחיר 
וחשבוניות מטופלים ללא 

 ת.ז

לקוחות שלא הוזן עבורם ת.ז יחסמו בפני מתן הצעת מחיר או הנפקת 
 חשבונית.

 מחלקתית

מנע קביעת פגישות 
והנפקת חשבוניות 

 ללקוחות לא פעילים

 מחלקתית י קביעת פגישות וחשבוניותלקוחות לא פעילים יחסמו בפנ

 מחלקתית WORDהפעלת קישור ל WORDממשק ל
התוכנה מאפשרת אינטגרציה עם מספר מערכות רנטגן דיגיטלי. במידה  מערכת רנטגן דיגיטלי

 וברשותך מערכת כזו, יש לבחור אותה מהרשימה.
 מחלקתית.

 .30 –קידומת המרפאה, לדוגמה בת"א  קידומת
 מחדל לטלפונים של מטופלים חדשים. משמשת כברירת

 מחלקתית

 מחלקתית ולאחריו פסיק. 0קוד היציאה לקו חוץ, במידה ומותקנת מרכזיה, בד"כ  קידומת מרכזיה
 מחלקתית צור עץ תיקיות בארכיון צילומים עץ אוטומטי בארכיון

הפעל מודול ציוני טיב 
 עסקה

 מחלקתית ים ויועציםהפעלת המודול לפי מדדי סגירת עסקאות עבור מוכר

בטל הערה קבועה 
 במרשמים

 מחלקתית ביטול ההערה הקבועה במרשמים

כותרת חוצץ פרטים 
 רפואיים

 מחלקתית מה תהיה כותרת חוצץ זה בתיקי כל הלקוחות.

 מחלקתית קישור לתוכנת ניהול לקוחות הנקראת "נמר". קישור לנמר
 

 יומן פגישות:
 

 רמת השפעה משמעות הגדרה
תור ארוך כמקבץ הצג 
 אחד

ניתן לבחור האם תור ארוך יוצג כבלוק אחד או במקטעים התואמים את 
 מומלץ להציג כבלוק אחד.מרווחי השעות ביומן. 

 מחלקתית

סמן קיום טיפולים 
 בכסאות מקבילים 

כאשר נקבעת פגישה באותו היום ובאותה השעה למס' מטופלים, בכסאות 
ועית כתא אשר חציו אפור וחציו צהוב שונים, תסומן הפגישה בתצוגה השב

 ומס' חצים מופיעים במרכזו. 

 מחלקתית

סמן הופעה בפועל של 
 מטופל 

< הופעה, ופגישת -< רישום בתיק המטופל -קליק ימיני על פגישת המטופל 
 הלקוח ביומן תשנה צבעה. 

 מחלקתית

סמן טיפול בפועל של 
 מטופל

 מחלקתית ביומן תשנה צבעה.כאשר ירשם למטופל טיפול בתיקו, פגישתו 

לאחר רישום ביומן 
הרופא הכנס לחדר 

 הממתינים

עם הגעתו של המטופל למרפאה, ורישום שלו ביומן הרופא מתוך יומן 
-הפגישות, הוא מוכנס לחדר הממתינים, לטובת הצגתו ב

RapidWelcome .)ראה פרק רלוונטי( 

 מחלקתית

לאחר רישום ביומן 
הרופא הדפס כרטיס 

 תורים

לאחר ביצוע רישום ביומן הרופא מתוך יומן הפגישות, יופק לו כרטיס 
 התורים הבאים שלו.

 מחלקתית

לאחר רישום ביומן רופא 
 צבע פגישה כהופעה

 מחלקתית רישום ביומן רופא משמעותו סימון הגעה בפועל לפגישה.

הצג פגישות רופאים 
בסניפים/מחלקות 

 אחרות

 מחלקתית העובדים במספר מחלקות/סניפים. מאפשר שקיפות יומנים של רופאים

 מחלקתית ביצוע אוטומאטי של סימניה ביציאה מהיומן. סימניה אוטומאטית
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 רמת השפעה משמעות הגדרה
 מחלקתית הצבע בו יופיעו פגישות שנקבעו ע"י אנשי הטלמרקטינג צבע טלמרקטינג

 מחלקתית הצבע בו יופיעו ההפסקות צבע הפסקות
 מחלקתית הצבע בו יופיעו חגים ומועדים צבע חגים

 מחלקתית הצבע בו יופיעו תחומי הזמן מחוץ לשעות הפעילות עבודה-צבע שעות אי
 מחלקתית הצבע בו יצבעו פגישות שסומנו עם "הופעה בפועל". צבע סימון הופעה

האם תיבת ההערה ביומן פועלת על בסיס הערה נפרדת לכל יום, או הערה  הערות ביומן הפגישות
 שבועית.

 מחלקתית

 מחלקתית מאפשר לבחור מהי תצוגת ברירת המחדל. גת ברירת מחדלתצו
בחירת גופן להדפסת 

 דו"ח מסך
 מחלקתית מאפשר לבחור את הגופן בו יודפס דו"ח המסך

קישור מסמך לרשימת 
 תורים עתידיים

מאפשר קישור מלל פרסומי או כל מסמך אחר לרשימת התורים המודפסת 
 ללקוח

 מחלקתית

 מחלקתית קישור של מסמךמבטל  בטל קישור
הגדרות שעות עבודה של 

 רופאי המרפאה
 מחלקתית מאפשר להגדיר את שעות פעילות רופאי המרפאה. הרחבה בהמשך.

הגבלת כסאות לפי 
 הגדרת מנהל רשת

 מחלקתית הכסאות ביומן הפגישות יוגבלו למס' אשר הגדיר מנהל הרשת

בלחיצה על כפתור יומן 
 פגישות הצג חלון בחירת

 סניף ומחלקה

 מחלקתית בלחיצה על כפתור יומן פגישות, יוצג חלון היאפשר לבחור סניף ומחלקה

פתח תיק הלקוח 
 בלחיצה כפולה על פגישה

 מחלקתית בלחיצה כפולה על פגישה, יפתח תיק הלקוח ישירות.

בביטול תור מנע מחיקה 
 מיומן הפגישות

 מחלקתית ביטול תור לא ימחק את הפגישה מהיומן

 מחלקתית אפשרות למצבי גזירת והעתקת פגישה מתאריך אחד ליומן לתאריך אחר תמוך בדחיית פגישות
אפשר התנגשות 

 משאבים
 מחלקתית אפשרות לצירוף כמה משאבים לפגישה יחידה

הדפס דו"ח מסך ללא 
 הערות

 מחלקתית הדפסת דו"ח מסך נטול ההערות המופיעות לצד הפגישות 

בסימון הופעה הדפס 
 ופס קליטהט

 מחלקתית כאשר נסמן "הופעה" יודפס אוטומטית טופס קליטת לקוח

חייב ציון סיבת ביטול 
 פגישה

 מחלקתית כאשר נבטל פגישה, נחוייב ברישום סיבת הביטול

הצג נתוני הצעות שיער 
 בדו"ח יומי

 מחלקתית אפשרות להצגת נתוני הצעות שיער בדו"ח יומי

תעד הופעה בתיק 
 המטופל

נסמן "הופעה" לפגישת לקוח, המע' תתעד לו אוטומטית הופעה כאשר 
 בתיק הלקוח.

 מחלקתית

הפעל מודול התרעת 
 קידודים

אי אפשרות לקביעת תור ללא קידוד. הקידוד הנו הסימונים המיוחדים 
)עיגולים וריבועים(, במסך פגישה חדשה ביומן הפגישות, המוסכמים 

 למשמעויות שונות במרפאה.

 מחלקתית

&  dragעל תמיכה בהפ
drop 

 מחלקתית אפשרות גרירת פגישה מיעד אחד לאחד ביומן הפגישות

 
 :1 -יומן פגישות 

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

צבע פגישה בהתאם 
 לסוגה

צביעת הפגישה אוטומטית בהתאם לסוגה, כאשר בחירת הצבעים 
י והמשמעויות הנן בצד שמאל בחלון זה )כגון: צבע ביטול תור, צבע א

 הופעה וכדומה(.

 מחלקתית

 מחלקתית לקוחות אשר שויכו לחברת ביטוח יופיעו בצבע שונה ביומן צביעת מבוטחים
צביעת מטופלים עם 

 עבודות מעבדה
מטופלים אשר להם עבודת מעבדה בחוץ יצבעו באופן שונה ביומן. רלוונטי 

 רק למחלקות מסוג רפואת שיניים
 מחלקתית

צביעת מטופלים לפי 
 ססטטו

שינוי צבע הפגישות ביומן בהתאם לסטטוס של המטופל. הגדרת הצבע של 
 כל סטטוס נעשית בחוצץ "בחירת מטופל"

 מחלקתית

נוסח חלופי לביטול תור 
 ע"י המרפאה

אפשרות לבחור את הנוסל שיהיה ברירת מחדל במקום האפשרות "ביטול 
 תור ע"י המרפאה". 

 מחלקתית
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 פגישה חדשה:
 

 רמת השפעה תמשמעו הגדרה
הצג פרטי מטופל 

אוטומאטית בקביעת 
 פגישה חדשה

מציג בצד שמאל של חלון קביעת פגישה חדשה את פרטי המטופל. מאיט 
את מהירות העבודה ומומלץ לבטל אופציה זו אם מעוניינים לשפר את 

 מהירות העבודה.

 מחלקתית

התרע על קיום פגישה 
עתידית בעת קביעת 

 פגישה חדשה

לו אנו מנסים לקבוע פגישה חדשה קיימות פגישות במועד אם ללקוח 
 עתידי, התוכנה תתריע על כך.

 מחלקתית

עשה שימוש ברשימת 
 הערות קבועות

חוסם אפשרות להזין הערות שאיננה מטבלת ההערות הקבועות )הטבלה 
 נקבעת ע"י מנהל המערכת בהגדרות המערכת תחת האופציה "הערות יומן(.

 מחלקתית

המטופל  התרע כאשר
מופיע ברשימת 

 הממתינים

בקביעת תור ללקוח אשר מופיע ברשימת הממתינים התוכנה תשאל האם 
 להסירו ממנה.

 מחלקתית

משמעויות סימונים 
 מיוחדים

התוכנה מאפשרת הגדרת חמישה סימונים מיוחדים לפגישות. לצורך 
דו"חות יש להגדיר את הסימון הראשון כפגישת ייעוץ. האחרים פתוחים 

 משתמש.ל

 מחלקתית

 מחלקתית חייב סימון סימונים מיוחדים / הופעה / אי הופעה על פגישות חייב קידוד פגישות
מנע קביעת תור מחוץ 

 לשעות העבודה
 מחלקתית מונע קביעת התור מחוץ לשעות העבודה אשר הוגדרו לבעל יומן הפגישות

הסתר מכשיר / עוצמה / 
 תדירות / פולסים

 מחלקתית ונות ואי הצגתן בחלון פגישה חדשההסתרת אפשרויות ש

עשה שימוש ברשימת 
 מטופלים קבועה

אפשרות להוספת טיפולים מקושרים לפגישה מתוך בנק טיפולים אשר 
< מידע -נגדיר. את הגדרת בנק הטיפולים נבצע מתוך הגדרות מערכת 

<בחירה מתוך התיבה "נתונים רפואיים" את -< נתונים רפואיים -רפואי 
 רשימת הטיפולים".   –שרות "פגישה חדשה האפ

 מחלקתית

בקביעת פגישה ללקוח 
טלמרקטינג החלף 

 מחלקת אם אוטומטית

יועבר תיק הלקוח אל מחלקת  –מייד בקביעת פגישה ללקוח טלמרקטינג 
 האם המיועדת לו. 

 מחלקתית

קישור חכם של אזורי  
 הסרת לפגישה

שיער, אזי בפגישה חדשה  לקוח אשר יש לו הצעת מחיר עם אזורי הסרת
 ללקוח, נוכל לקשר לפגישה העתידית אזור הסרת שיער. 

 מחלקתית

 
 תיק מטופל:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

התראה קולית בכניסה לתיק המטופל כאשר המטופל בחוב או בעל בעיה  התראות אודיו
 רפואית.

 מחלקתית

הצג תשלומים מבוטלים 
 בתיק

ים בתיק )עם סימון ויזואלי מתאים( או האם להציג טיפולים מבוטל
 להסתירם כליי

 מחלקתית

הצג טיפולים מבוטלים 
 בתיק

האם להציג תשלומים מבוטלים בתיק )עם סימון ויזואלי מתאים( או 
 להסתירם כליי

 מחלקתית

הצג תמונת מטופל באופן 
 פרופורציונלי

האם למלא את כל השטח המיועד לתמונת המטופל או לשים מסגרת 
 שמור על פרופורציותול

 מחלקתית

הצג אינדיקציית 
 מודולים בתיק המטופל

האם להציג בפינה השמאלית עליונה של תיק המטופל אינדיקציה לקיומם 
 של טפסים במודולים כגון הצעת מחיר, עבודות מעבדה וכו'

 מחלקתית

הצג תיאור הטיפול בתיק 
 המטופל

ים או לכלול גם את האם להציג את שם הטיפול בלבד ברשימת הטיפול
 הכתוב בשדה "תיאור הטיפול"

 מחלקתית

הצג קבלות שהועברו 
 לחשבוניות מס

האם להציג ברשימת התשלומים קבלות שהועברו לחשבוניות מס או 
 להשמיטן

 מחלקתית

הצג שם המטופל לפני 
כניסה לתיק המטופל 

 )במחשב זה בלבד(

 ת מחשבעמד הצגת "כרוז" עם שם המטופל לפני כניסה לתיקו.

הצג אינדיקציה לצילומי 
סטטוס ופנורמי בתיק 

 המטופל

הצג בפינה השמאלית עליונה אינדיקציה לקיום צילום סטטוס או פנורמי 
 בארכיון הצילומים של התוכנה )מיועד למחלקות מסוג רפואת שיניים(

 מחלקתית

הצג סיכום ויתרת 
 עסקאות

עם הלקוח ויתרת מציג בכותרת התיק את סיכום על העסקאות שנסגרו 
 התשלום שנותרה לעסקאות אלו

 מחלקתית

הצג יתרה מתוכנה 
 קודמת

במקרה של המרת נתונים מתוכנה קודמת מאפשר הצגת היתרה שהומרה 
 מהתוכנה הקודמת בכותרת התיק

 מחלקתית

התראה אוטומאטית 
 לגבי מצב רפואי

 מחלקתית היבעת כניסה לתיק תקפוץ לנו התראה במידה וקיימת בעיה רפואית כלש

 מחלקתית בעת כניסה לתיק תקפוץ לנו התראה במידה וקיים ללקוח חוב במחלקה.התראה אוטומאטית 
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 רמת השפעה משמעות הגדרה
 לגבי חוב

סנן טיפולים לפי הרשאת 
 משתמש

 מחלקתית סימון הטיפולים לא יינתן לכל עובד, אלא לפי הרשאותיו

מנע תיעוד הדפסות 
 בתיק המטופל

 מחלקתית ס משהו מתיק הלקוחמונע תיעוד בכל פעם אשר עובד מדפי

סיבת ברירת המחדל 
 להתאמת יתרה

 מחלקתית מה תהיה הסיבה אשר תופיע כאשר נבקש התאמת יתרה

כותרת שדה הטיפול 
 בתיק המטופל

שדה הטיפול בתיק המטופל ניתן לשינוי ע"י הגדרת השם החדש באפשרות 
 זו 

 מחלקתית

מס' ספרות עשרוניות 
 בסכום

 מחלקתית יות אשר יוצגו בשדה "סכום".מס' הספרות העשרונ

כפתור תזכורות פותח 
 תזכורת חדשה

מתוך תיק הלקוח, מקש "תזכורות" יפתח תזכורת חדשה ללקוח ולא את 
 מסך מודול תזכורות המלא. 

 מחלקתית

 
 הוספת טיפול:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

עשינו שימוש. אופציה זו  בעת הוספת טיפול ניתן להזין את החומרים בהם הצג מסך חומרים
מציגה את החלונית הנלווית לצורך זה. את טבלת החומרים ניתן להגדיר 

 בהגדרות מערכת תחת "מידע רפואי"

 מחלקתית

השתמש בטבלת רופאים 
 קבועה

קובע האם ניתן להזין שם רופא באופן חופשי או לבחור מתוך טבלה קשיחה 
 של הרופאים שהוגדרו במערכת

 מחלקתית

ברירת מחדל של בטל 
 רופא

מבטל את ברירת המחדל )הרופא הפעיל( ומחייב בחירה של רופא ספציפי 
 בעת הזנת טיפול

 מחלקתית

 מחלקתית מוסיף למסך הוספת טיפול שדות הקשורים לטיפולים בלייזר )עוצמה וכו'(. הצג שדות טיפולי לייזר
ברירת מחדל טיפולים 

 בתהליך
ירת מחדל הוא יהיה בסטטוס "בוצע" או קובע האם בעת הוספת טיפול כבר

"בתהליך". ברירת המחדל המקובלת היא "בוצע", כלומר אופציה זו אינה 
 מסומנת.

 מחלקתית

מנע  –שיטת הקרדיטים 
ביצוע טיפו ללא יתרה 

 מספקת

 מחלקתית מונע ביצוע טיפול אם הלקוח אינו ביתרה מספקת

מנע ביצוע טיפול שאינו 
 מופיע בתוכנית הטיפול

 מחלקתית נסיון לבצע טיפול שלא כלול בתוכנית טיפול פעילה יחסם ע"י המערכת.

 –מודול הסרת שיער 
חייב עבור האיזור 

 בטיפול הראשון

 מחלקתית בטיפול הראשון, יחוייב הלקוח באזור הסרת השיער הראשון.  

מנע ביצוע טיפול שאינו 
 מופיע במחירון

ת, אלא רק בבחירה מתוך לא יתאפשר הוספת טיפול אשר רשום ידני
 מחירון הטיפולים

 מחלקתית

הפוך לקוח מתעניין 
לפעיל לאחר הוספת 
 טיפול/הנפקת מסמך

 מחלקתית לקוח מתענין יהפוך אוטומטית פעיל לאחר הוספת טיפול/הנפקת מסמך 

הצג שדות עלות חדר 
 ניתוח ועלויות אחרות

 מחלקתית הוספת טיפולהצגת השדות "עלות חדר ניתוח" ו"עלויות אחרות" במסך 

השתמש בהגדרת רופא 
 מטפל

 מחלקתית בהוספת טיפול, יופיע כברירת מחדל הרופא הפעיל במערכת. 

בהוספת פעילות למעקב 
 בטל מעקבים קודמים

כאשר נוסיף פעילות למעקב, אוטומטית יבוטלו כל המעקבים הקודמים 
 לאותו לקוח

 מחלקתית

 –מודול הסרת שיער 
א שדות חייב הזנות מלו

 הנתונים

 מחלקתית חיוב הזנת כל השדות במודול הסרת שיער

 
 תוכנית טיפול:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

בפתיחת תוכנית טיפול, 
באם קיימת תוכנית 

בודדת או תוכנית פעילה, 
 פתח אותה ישירות

בכניסה למודול תוכנית טיפול, במידה והוגדרה תוכנית פעילה או שישנה 
 , יש לפתוח אותה ישירות ולדלג על מסך בחירת תוכנית.תוכנית אחד בלבד

 מחלקתית

בטל ניהול אוטומאטי של 
 תוכניות טיפול פעילות

ניהול אוטומאטי = רק תוכנית אחת יכולה להיות פעילה, ביצירת תוכנית 
 חדשה היא תהפוך אוטומאטית לפעילה.

ות, ביטול הניהול האוטומאטי אומר שכל התוכניות כברירת מחדל פעיל

 מחלקתית
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 רמת השפעה משמעות הגדרה
אלא אם כן נקבע אחרת וניתן שיהיו כמה תוכניות פעילות בו"ז )התוכנה 

 תתריע על כך אבל לא תמנע זאת(
הצג הערות קופצות 

 שהוגדרו בתיק המטופל
קובע האם הערות שנרשמו בתיק מטופל והוגדרו כהערות קופצות יקפצו גם 

 בכניסה לתוכנית טיפול
 מחלקתית

מנע העברה לביצוע 
טופלים שלא הוגדר למ

 עבורם רופא מטפל

קובע האם למנוע העברה לביצוע של טיפולים למטופלים אשר לא מולא 
 בטופס הפרטים האישיים שלהם מיהו הרופא המטפל שלהם

 מחלקתית

מנע יצירת תוכניות 
חדשות למטופלים שלא 

 הוגדר עבורם רופא מטפל

ים אשר לא מולא קובע האם למנוע יצירת תוכניות טיפול חדושת למטופל
 בטופס הפרטים האישיים שלהם מיהו הרופא המטפל שלהם

 מחלקתית

הרחב תצוגת שדה 
 "תיאור הטיפול"

קובע האם להגדיל את רוחבו של שדה "תיאור הטיפול". מיועד לשימוש 
 ומעלה(. 1024x768ברזולוציות גבוהות )

 לא רלוונטי למחלקות מסוג הסרת שיער.

 מחלקתית

מחיר  ציין בסוגריים
במט"ח לטיפולים 
 שצמודים למט"ח

קובע האם בהדפסת הצעות מחיר יש לרשום בסוגריים את המחיר במט"ח, 
בנוסף למחיר השקלי המופיע בהצעה, בטיפולים שהוגדרו במחירי מט"ח 

 במחירון.

 מחלקתית

בסימון תוכנית כפעילה 
סמן אותה אוטומאטית 

 כסגורה

ן אוטומאטית בחוצץ יועצים כי קובע כי סימון של תוכנית כפעילה יסמ
 העסקה נסגרה עם הלקוח.

 מחלקתית

התראה אוטומאטית 
 לגבי מצב רפואי

 מחלקתית קובע האם תוצג התראה על בעיה רפואית בכניסה לתוכנית טיפול

שם ברירת מחדל 
 לתוכנית חדשה

 מחלקתית קובע את השם ברירת מחדל ביצירת תוכנית חדשה

מנע כניסה לתוכניות 
ל של מחלקות טיפו

 אחרות

עובד ממחלקה א' לא יורשה לצפייה בתוכניות טיפול של מחלקות אחרות, 
 מלבד המחלקה שלו

 מחלקתית

כלול בעיות רפואיות 
בטופס ביצוע )הסרת 

 שיער(

בטופס ביצוע, בתוכנית הטיפול, יוכנסו אוטומטית בעיותיו הרפואיות של 
 הלקוח, במידה וקיימות כאלו.

 מחלקתית

שם ברירת המחדל ביטול 
 לתוכניות חדשות

 מחלקתית תוכניות טיפול לא מחוייבות ברישום שם בפתיחתן

הצג כל התוכניות לפי 
 מחלקת אם

 מחלקתית הצגה של כל התוכניות בלחיצה על "תוכנית טיפול"

מנע יצירת הצעות 
 מקבילות באותו החודש

 מחלקתית אי אפשרות ליצירת הצעות מקבילות לאותו לקוח באותו החודש

כלול בדוחות רק הצעות 
 ש"ח Xמעל 

 מחלקתית רק הצעות מעל הסכום הנקוב כן יופיעו בדוחות הפיננסיים

בהצעות שיער סכום 
המקסימום לפריטים 

 ש"ח Xנוספים הנו 

 מחלקתית מס' הפריטים המקסימלי אשר ניתן להזין להצעות

 
 פיננסי:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

שער היציג של המט"ח. משמש לתרגום מחיר הטיפול לשקלי קובע את ה שער יציג
 בעת מתן הצעת מחיר והעברה לביצוע של הטיפול.

 רשתית

 רשתית קובע את סוג המט"ח בשימוש: דולר או אירו סוג מט"ח
מס' תשלומים מקסימלי 

 בקבלה בודדת
קובע את מספר התשלומים המקסימלי האפשרי בביצוע עסקת אשראי או 

באם  –באמצעות הממשק  EasyCard-ון זה מועבר גם  להמחאות. נת
 הופעל.

 מחלקתית

הפעל מודול חלוקת 
 הכנסות

מודול זה משמש לחלוקת  –קובע האם להפעיל את מודול חלוקת ההכנסות 
הפעלת ההכנסות בין הרופאים המטפלים במעמד קבלת התקבול מהלקוח. 

 המודול בתיאום עם צוות רפיד אימג' בלבד

 מחלקתית

בצע חלוקת הכנסות ללא 
התחשבות בפריסת 

 התשלום

קובע האם בעת חלוקת ההכנסות יש לחלק ההכנסות בהתאם לפריסת 
 התשלומים שניתנה ללקוח )כלומר לפי פרעון( או לפי תאריך התשלום.

 מחלקתית

ביטול המרת שערי 
מטבעות בתוכנית 

 הטיפול

 מחלקתית מחיר שקליקובע האם הצעות מחיר יודפסו במחירי מט"ח ללא המרה ל

 מחלקתיתמאפשר לשלוט באיזה תאריך בחודש יופיע תשלום עבור הוצאות בדו"ח  הוצאות המשולמות...
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 רמת השפעה משמעות הגדרה
 תזרים מזומנים

הפעל מע' הרשאות כך שרק המורשה )בהגדרות המנג'ר(  יוכל להכנס  הפעל הרשאות מחירונים
 לצפייה במחירונים. 

 מחלקתית

סניף ללא מע"מ )אילת 
 !!(בלבד!!!

 מחלקתית אי חישוב מע"מ עבור הסניף הנוכחי בלבד

 
 הנפקת מסמכים:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

הדפס אוטומאטית 
העתק חשבונית קבלה + 

 מספר העתקים

 מחלקתית קובע האם להדפיס העתק של חשבונית/קבלה ואם כן, כמה העתקים.

בעת קבלת תשלום העבר 
 מטופל זמני לפעיל

 מחלקתית ת התשלום הופכת את המטופל לפעיל במערכתקובע האם עצם קבל

מנע הנפקת חשבונית 
 מס/קבלה

כאשר עובדים עם הנהלת חשבונות על בסיס מצטבר אופציה זו מאפשר 
לחסום באופן גלובלי במחלקה את השימוש בחשבונית מס/קבלה 

 )ומאפשרת הפקת קבלות וחשבוניות מס בלבד(

 מחלקתית

בדים עם הנהלת חשבונות על בסיס מזומן אופציה זו גורמת כאשר עו הנפק קבלות בלבד
למערכת להתעלם ממועד הפרעון של התקבול ולהנפיק תמיד קבלה בלבד. 

נשתמש באופציה זו בד"כ רק כאשר מערכת הנה"ח אחרת מפיקה את 
 החשבוניות.

 מחלקתית

הנפק חשבונית/מס 
 קבלה בלבד

ן אופציה זו גורמת כאשר עובדים עם הנהלת חשבונות על בסיס מזומ
למערכת להתעלם ממועד הפרעון של התקבול ולהנפיק תמיד חשבונית 

 מס/קבלה בלבד.

 מחלקתית

בהנפקת חשבונית רשום 
 בשדה עבור

קובע האם בהנפקת חשבונית יופיע טקסט קבוע, רשימה מוגדרת מראש של 
אפשרויות או ישלפו הטיפולים האחרונים )שטרם שולם עבורם( מתיק 

 .המטופל

 מחלקתית

 סניפית שינוי % מקדמות מס הכנסה של הסניף שינוי % מקדמות
 רשתית שינוי % מע"מ של המחלקה שינוי % מע"מ

 מחלקתית מחירונים. כאן ניתן לקבוע את שמות כל אחד מהם 63במערכת קיימים  שינוי שמות המחירונים
ר כל אחד מהם בכל אחד מאפשר הגדרת הטיפולים השונים במערכת ומחי שינוי מחירונים 

 מהמחירונים. כאן גם ניתן להגדיר סדרות טיפולים וגודל כל סדרה. 
 מחלקתית

ספרות אחרונות  4הדפס 
 של כרטיס אשראי

 מחלקתית הספרות האחרונות של האשראי בלבד 4הדפסת 

 מחלקתית קשר את התקבול כהכנסותיו של רופא מסוים קשר תקבול לרופא
ופא הצג קישור תקבול לר

 בהדפסות
 מחלקתית הצג הקישור הנ"ל בהדפסות

מנע הנפקת קבלה ללא 
 קישור להצעת מחיר

 מחלקתית מניעת הנפקת קבלה ללא קישורה להצעת מחיר

בלחיצה על כפתור 
הנפקת מסמך הצג חלון 

 בחירת סניף ומחלקה

כאשר נלחץ על מקש הנפקת מסמך, יוצג חלון לבחירת סניף ומחלקה מכלל 
 מחלקות שלנוהסניפים וה

 מחלקתית

אפשר הוספת פריטים 
 באופן חופשי מהמחירון

 מחלקתית אפשרות להוסיף פריטים באופן חופשי מתוך המחירון

הפוך הצעה לפעילה בעת 
 Xקבלת תקבולים בסך 

 אחוזים מסכום העסקה

 מחלקתית אחוזים מסכום העסקה Xהפוך הצעה לפעילה בעת קבלת תקבולים בסך 

פקת קישור מסמך להנ
 מסמכים

 מחלקתית מסמך אשר יודפס עם הנפקת חשבונית ללקוח

 מחלקתית ביטול קישור המסמך הנ"ל ביטול קישור
חסום מזומן / המחאות / 

כ.אשראי / העברה 
 בנקאית

 מחלקתית חסימת האפשרות מפני שימוש

 
 הגדרות מדפסת:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה
 מחלקתית . מומלץ לא לשנות הגדרה זה.רוחב השולי מכל אחד מצידי הדף שוליים

אם ברשותנו שתי מדפסות או מדפסת עם שני מגשים, ניתן לקבוע עם איזה  מדפסת חשבוניות
 (.A5או מגש  A5דרייבר יופקו חשבוניות )מדפסת 

 עמדה
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 רמת השפעה משמעות הגדרה
כותרת תחתונה 

 בהדפסות
שורת טקסט שתופיע בתחתית הדף בכל ההדפסות. ניתן לכלול כאן מידע 

 כל הערה אחרת. שיווקי או
 מחלקתית

 מחלקתית סוג המדבקות בו אנו עושים שימוש סוג מדבקות
האם לכלול בהדפסות את כותרת פרטי הסניף )שם, כתובות וכו'( או שאנו  הדפס כותרות

 משתמשים בנייר עם לוגו מודפס
 מחלקתית

הדפס לוגו בהדפסות / 
 שינוי לוגו

אמצעות התוכנה ולבחור אותו מאפשר לקבוע האם ברצוננו להדפיס לוגו ב
 מקובץ

 מחלקתית

מאפשר לבטל את התצוגה המקדימה במספר מודולים ובכך מזרז את  בטל תצוגה מקדימה
מהירות העבודה. לחיצה על הדפסה תגרום להדפסה מיידית ללא תצוגה 

 מקדימה.

 מחלקתית

סגור חלון לאחר לחיצה 
על הדפסה בתצוגה 

 המקדימה

על הדפסה תסגור את חלון התצוגה אוטומאטית,  מאפשר לקבוע כי לחיצה
 במטרה למנוע הדפסה כפולה.

 מחלקתית

 אין Windowsפותח את חלון הגדרות המדפסת של  בחירת מדפסת והגדרות
הגדרת תיקיית ברירת 

 המחדל למסמכים
 מחלקתית הגדרת תיקיית ברירת המחדל ממנה ישלפו מסמכים

 
 בחירת מטופל:

 
 השפעהרמת  משמעות הגדרה

סטטוסים שונים של לקוח הניתנים להגדרה ע"י המשתמש.  0במערכת  6-0שם חוצץ מיוחד 
 כ"מתעניין" 5במחלקות טלמרקטינג יש להגדיר את סטטוס

 מחלקתית

בלחיצה על כפתור 
"בחירת מטופל" 

 השתמש במסך מולטי

רגיל, המציג את  –המערכת כוללת שני סגנונות של מסכי בחירת מטופל 
אשר מציג את רשימת כל הלקוחות העונים  –כל הלקוחות, ומולטי רשימת 

 על חתך שמי מסוים. אופציה זו מאפשרת לקבוע מה ברירת המחדל שלנו

 מחלקתית

מבטל את מסך הבחירה הרגיל לחלוטין. מיועד לשימוש במערכות מרובות  כפה שימוש במסך מולטי
 רכת.מטופלים בהן מסך הבחירה הרגיל גורם לעומס על המע

 מחלקתית

טען תמיד את רשימת 
 הלקוחות

קובע האם במסכים השונים )לדוגמה קביעת פגישה חדשה( יש לטעון את 
רשימת הלקוחות אוטומאטית או להציג כפתור לבחירת לקוח. ביטול סימון 

אופציה זו ישפר את ביצועי המערכת, כמו כן חובה לבטלה באם קיימים 
 מטופלים במערכת. 05,333-מעל ל

 מחלקתית

בבחירת מטופל 
סניף/מחלקת ברירת 

 המחדל הינה כולם

 מחלקתית קובע את ברירת המחדל לחיתוך במסך בחירת מטופל 

הצג עמודת יתרה במסך 
 בחירת מטופל

קובע האם ברצוננו להציג את עמודת יתרת הלקוח במסך בחירת מטופל. 
מנת לא באם המסך פונה ללקוח, ייתכן ונעדיף להסתיר עמודה זו, על 

 לחשוף יתרת לקוחות אחרים במהלך איתור התיק שלו.

 מחלקתית

 
 קליטת מטופל:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

השתמש בטבלת מפנים 
 קבועה

קובע האם להשתמש בטבלת המפנים הקבועה. טבלה זו מוגדרת בהגדרות 
 מערכת תחת "טלמרקטינג"

 מחלקתית

השתמש בטבלת ערים 
 קבועה

טבלת הערים הקבועה. טבלה זו מוגדרת בהגדרות קובע האם להשתמש ב
 מערכת תחת "טבלאות קבועות"

 מחלקתית

הקצאה אוטומאטית של 
 מס' תיק

האם בעת קליטה מטופל יש להקצות לו מספר תיק )על בסיס הבא בתור, 
 לפי המספר הגדול ביותר הקודם(

 מחלקתית

בטל ברירות מחדל 
 בקליטה מהירה

לא יהיו ברירות מחדל וחובה לציין ספציפית  קובע כי במסך קליטה מהירה
 תוכן כל שדה.

 מחלקתית

מנע קליטת מטופל ללא 
 מפנה

 מחלקתית קובע האם שדה "מפנה" הינו שדה חובה בקליטת מטופל למערכת

מאפשר למנוע קליטה של מטופלים באמצעות מסך קליטה מהירה במידה  מנע... –קליטה מהירה 
 .ולא הוזן אחד השדות שסימנו

 מחלקתית

בטל את כל ברירות 
 המחדל

 מחלקתית ביטול כל ברירות המחדל בסמך קליטת מטופל

בטל ברירת מחדל של 
 מדיה

 מחלקתית ביטול ברירת המחדל לרישום מדיה

הדפס אזורי הסרת שיער 
בדף נפרד משאלון 

הבריאות בטופס קליטת 

 מחלקתית קליטת לקוח הדפס אזורי הסרת שיער בדף נפרד משאלון הבריאות בטופס
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 רמת השפעה משמעות הגדרה
 לקוח

שדות חובה בקליטת 
 מטופל

, מהם השדות אשר יהיו חובה ובלעדיהם לא  ניתן יהיה  Vהגדר, ע"י סימון 
 לקלוט לקוח לתוך המערכת

 מחלקתית

שדות להסתרה בקליטה 
 מהירה של מטופל

, מהן השדות אשר אין לך צורך Vבקליטת מטופל מהירה, הגדר, ע"י סימון 
 יתנים להסתרה מהמסך/ שימוש בהם ונ

 מחלקתית

קישור מסמך לטופס 
 קליטת לקוח

 מחלקתית הוספת מסמך אשר יודפס יחדיו עם הדפסת דפי קליטת הלקוח

 מחלקתית ביטול הקישור הנ"ל. ביטול קישור
 תצוגה:

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

פתח את המסך הראשי 
 תמיד בגודל מלא

ומעלה( המסך  1024x768)מאפשר לקבוע האם ברזולוציות גבוהות 
 .800x600הראשי ימלא את כל המסך או ישאר בגודל של 

 מחלקתית

תצוגה מקדימה בהדפסת 
 חשבוניות וקבלות

קובע האם להציג תצוגה מקדימה בהדפסת חשבוניות וקבלות. לא מקובל 
 לשימוש.

 מחלקתית

בצע אופטימיזציה 
 Terminalלעבודה עם 

Server 

מבצע התאמה  Windows 2000 Terminal Serverכאשר עובדים עם 
 צבעים בלבד 521של התוכנה לעבודה עם 

 מחלקתית

שניות.  Xמאפשרת ביצוע רענון אוטומאטי של התיק ויומן הפגישות כל  בצע רענון אוטומאטי...
שימושי כאשר מספר משתמשים עובדים על יומן פגישות משותף ורוצים 

 למנוע "התנגשות".

 מחלקתית

 PatientBarהפעל 
 בכניסה לתוכנה

. כלי זה מציג את פרטי המטופל PatientBarמפעיל ממשק לכלי העזר 
 הפעיל בכל עת על גבי המסך.

 מחלקתית

הצג חוצץ יועצים במודול 
 תוכנית טיפול

 מחלקתית קובע האם להציג את חוצץ היועצים בתוכנית הטיפול

היקף התרגום משתנה בהתאם מאפשר לקבוע את שפת ממשק המשתמש.  שפת ממשק המשתמש
 לשפה. שדות שלא תורגמו יופיעו בעברית.

 מחלקתית

 מחלקתית קובע את מפתח המיון של הטיפולים בעת הוספת טיפול מיין הטיפולים עפ"י
אפשר כניסה לתוכנית 

 טיפול
 מחלקתית אפשרות לתצוגה ועריכה במסך תוכנית טיפול

השתמש במונח "מטפל" 
 ולא "רופא"

 מחלקתית מות בהם רשום "רופא", יוחלף השם ב"מטפל"בכל המקו

כפה שימוש באנגלית 
 במקלדת

 מחלקתית כפה שימוש באנגלית במקלדת

השמט כתובת וטלפונים 
 מדו"ח ניתוח

 מחלקתית השמט כתובת וטלפונים מדו"ח ניתוח

הגדרת גופן שם סניף 
 במסך הראשי

 מחלקתית שליטה על גופן וגודל פרטי המרפאה

 
 רות:תזכו

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

של מועד התזכורת מהתאריך הנוכחי בעת הגדרת  delta-קובע את ה ברירת מחדל לתזכורות
אז תזכורות חדשות יקבעו אוטומאטית  0תזכורת חדשה. לדוגמה אם נקבע 

 חודשים מהיום. 0לעוד 

 מחלקתית

ש אנו מבצעים האם אנו מנהלים תזכור ברמה היומית או שאחת לחוד סוג תזכורת
 תזכור

 מחלקתית

תזכור אוטומאטי של 
 מטופל לאחר טיפול

 מחלקתית מאפשר לקבוע כי לאחר ביצוע טיפול יש תמיד לבצע תזכור

תזכור אוטומאטי של 
מטופל לאחר טיפול 

 הסרת שיער

ימים.  Xמאפשר לקבוע כי לאחר ביצוע הסרת שיער יש לבצע תזכורת לעוד 
 חלקה לבדוק לשלום הלקוח.תזכור זה מיועד לשימוש המ

 מחלקתית

 
 SMS /EMAIL: 

 
 רמת השפעה משמעות הגדרה

 מחלקתית SMS-שם המשתמש והסיסמה שניתנו לנו ע"י ספק ה שם משתמש וסיסמה

 מחלקתיתממנו רכשנו את בנק ההודעות )כפוף להסכמי שיתוף פעולה  SMS-ספק ה SMSמערכת 
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 רמת השפעה משמעות הגדרה
 בין הספק לרפיד אימג'(

 מחלקתית שר קביעת נוסח הודעות הפגישות שישלחו ע"י התוכנהמאפ נוסח פגישה
 מחלקתית מאפשר קביעת נוסח הודעות התזכורות שישלחו ע"י התוכנה נוסח תזכורת

 מחלקתית מאפשר קביעת נוסח הודעות היומהולדת שישלחו ע"י התוכנה נוסח יומהולדת
 : EMAILהגדרות 

 שם משתמש וסיסמא
 מחלקתית הדואר האלקטרוני. שן משתמש וסיסמא של שרת

 מחלקתית כתובת האי מייל שהוגדרה ע"י ספק השירות. EMAILכתובת 

 מחלקתית שרת הדואר היוצא SMTPשרת 
 

 
 

 הטבלאות הבאות נמצאות בסרגל המאונך בצידו הימיני של חלון הגדרות המערכת.
 

 
 

 מודגשים בקו תחתון. – הטבלאות אשר חובה למלאם  לפני תחילת עבודה מסודרת עם התוכנה
שאר הטבלאות מיועדות לסייע להן בברירות מחדל שונות ולחסוך מאיתנו הקלדת טקסטים במסכים שונים. ניתן 

 למלא אותן לאחר תחילת שימוש במערכת והבנת הצרכים שלנו.
 

 סיווגי טלפונים:
 רמת השפעה משמעות קטגוריה

ל קטגוריה יופיעו מספרי הטלפונים הקטגוריות השונות, כאשר תחת כ סיווגי טלפונים
 הרלוונטיים אליה, בספר הטלפונים

סניפים + 
 מחלקות

סניפים +  הזנת חברות הביטוח השונות עמן אנו עובדים חברות ביטוח
 מחלקות

סניפים +  הזנת שמות הביטוחים המשלימים עמן אנו עובדים ביטוח משלים
 מחלקות

סניפים +  מן אנו עובדיםהזנת שמות קופות החולים ע קופת חולים
 מחלקות

'ים בין השדות השונים במסכי TABאפשרות לסידור קפיצת מקשי ה סידור טאבים
 קליטת מטופל, קליטת מטופל מהירה ושינוי פרטים אישיים

סניפים + 
 מחלקות

סניפים +  שמות הערים הקיימות במערכת ערים
 מחלקות

סניפים + ם לקביעת סטטוס תוכנית הטיפול. ערכי הטבלה משמשים בחוצץ יועצי סטטוס הצעות
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 מחלקות לדוג': הלקוח מעוניין כי נחזור אליו עוד חודש, הלקוח ממתין לאישור וכו'.
שדות  62מסך פרטים אישיים כולל חוצץ בשם "פרטים נוספים" אשר מכיל  שדות משתמש

שונים אשר כאן מתאפשר קביעת משמעותם. הן ניתן להזין מס' אפשרויות 
 נות שיבחרו ע"י מזין פרטי הלקוח.  שו

סניפים + 
 מחלקות

סניפים +  הזנת שמות מכוני הרנטגן עמם אנו עובדים מכוני רנטגן
 מחלקות

הזנת שמות כיתות הלימוד בהן אנו משתמשים, או לחילופין נמצאות  כיתות לימוד
 ברשותנו.

סניפים + 
 מחלקות

 
 טבלאות יומן:

 רמת השפעה משמעות קטגוריה
סניפים +  הערות קבועות אשר יופיעו בקביעת פגישה חדשה ביומן הפגישות ערות יומן ה

 מחלקות
סניפים +  הזנת סיבות אפשריות למדוע הלקוח ביטל את תורו סיבות ביטול תור

 מחלקות
סניפים +  תאריכים ומועדי החגים והמועדים השונים בישראל חגים ומועדים

 מחלקות
 

 משפטים קבועים:
 רמת השפעה משמעות יהקטגור

משפטים קבועים אשר יופיעו כברירת מחדל וניתן יהיה לבחור מתוכם  משפטים קבועים
משפט )או כמה משפטים( ולהוסיפו, בעת הוספת טיפול חדש, לתוכן פירוט 

 הטיפול.

סניפים + 
 מחלקות

משפטי  –אבחון כירורגי 
 מחלות

במודול האבחון משפטים קבועים אשר יופיעו בשדות משפטי המחלות 
 הכירורגי. 

סניפים + 
 מחלקות

משפטי  –מכתב שחרור 
 מהלך האשפוז

משפטים קבועים אשר יופיעו תחת שדה "מהלך האשפוז" ,במודול מכתב 
השחרור, כברירת מחדל וניתן יהיה לבחור מתוכם משפט )או כמה 

 משפטים( ולהוסיפו, בעת הוספת מכתב שחרור. 

סניפים + 
 מחלקות

משפטי  –ר מכתב שחרו
 המלצות 

משפטים קבועים אשר יופיעו תחת שדה "המלצות" ,במודול מכתב 
השחרור, כברירת מחדל וניתן יהיה לבחור מתוכם משפט )או כמה 

 משפטים( ולהוסיפו, בעת הוספת מכתב שחרור.

סניפים + 
 מחלקות

 –מודול ניתוחים 
 אירועים

ודול הניתוחים, משפטים קבועים אשר יופיעו תחת שדה "אירועים" ,במ
כברירת מחדל וניתן יהיה לבחור מתוכם משפט )או כמה משפטים( 

 ולהוסיפו, בעת הוספת ניתוח חדש.

סניפים + 
 מחלקות

המילים אשר נזין כאן יושלמו אוטומטית ע"י המערכת בעת תחילת כתיבת  השלמת מילים
 האותיות הראשונות מתוכן.

סניפים + 
 מחלקות

 
 טלמרקטינג:

יר כל הטבלאות בפרק זה לפני תחילת שימוש במערכת הטלמרקטינג של התוכנה בטבלת מדיות ניתן חובה להגד
להגדיר גם אלו מדיות ברצוננו לכלול בדו"חות ההנהלה וכן להגדיר מדיה כלא פעילה )לא תופיע יותר בקליטת 

 .מטופל חדש אך תופיע בדו"חות(
 

 רמת השפעה משמעות קטגוריה
נק אפשרויות שירשמו כתחומי עניין שונים של הלקוחות. בנק זה הגדרת ב תחומי עניין

 מצוי במסך קליטת מטופל חדש.
סניפים + 

 מחלקות
הגדרת בנק אפשרויות שירשמו כמפנים אפשריים של הלקוחות. בנק זה  מפנים קבועים

 מצוי במסך קליטת מטופל חדש.
סניפים + 

 מחלקות
רשמו כאזורים גאוגרפיים מהם מגיעים הלקוחות. הגדרת בנק אפשרויות שי אזורים גאוגרפיים

 בנק זה מצוי במסך קליטת מטופל חדש.
סניפים + 

 מחלקות
הגדרת בנק אפשרויות שירשמו כמדיות אפשריות מהן הגיעו הלקוחות  מדיות

 )רדיו, טלביזיה, עיתון וכו'(. בנק זה מצוי במסך קליטת מטופל חדש.
סניפים + 

 מחלקות
סניפים +  איש טלמרקטינג יוגדר קוד, אשר ישמש אותו בקביעת פגישה.לכל  קידודי מוקדן

 מחלקות
סטטוס חברות במועדון 

 לקוחות
סניפים +  הזנת סטטוסים שונים בהם נמצאים חברי המועדון.

 מחלקות
 

 הנהלת חשבונות:
 רמת השפעה משמעות קטגוריה

סניפים +  חשבונית.הזנת כל הבנקים השונים. נראה הגדרות אלו במסך הנפקת  בנקים
 מחלקות

הזנת כל חברות האשראי השונות. נראה הגדרות אלו במסך הנפקת  חברות אשראי
 חשבונית.

סניפים + 
 מחלקות
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 רמת השפעה משמעות קטגוריה
כיצד ברצוננו להתייחס לכל סוג עסקת אשראי  –בעבודה על בסיס מזומן  סוגי אשראי

לא לשנות לפני התייעצות עם צוות  –)האם נחשב כתשלום דחוי או לא( 
 רפיד אימג' או רואה חשבון

סניפים + 
 מחלקות

סניפים +  הזנת גופי המימון השונים גופי מימון
 מחלקות

סניפים +  הזנת כל הספקים שלנו ספקים
 מחלקות

סניפים +  הזנת כל קבוצות הוצאות האפשריות שלנו. לדוג': ביגוד, תחבורה וכו'. קבוצות הוצאות
 מחלקות

סניפים +  שלום השונים האפשרייםהגדרת תנאי הת תנאי תשלום
 מחלקות

אמצעי תשלום נוספים )שאינם נמצאים במסך הנפקת חשבונית(. לדוגמא:  אמצעי תשלום נוספים
 .67טופס 

סניפים + 
 מחלקות

 
 מידע רפואי:

 רמת השפעה משמעות קטגוריה
ניפים + ס הגדרת הפרטים הרפואיים שברצוננו לכלול בשאלון הרפואי שלנו. פרטים רפואיים

 מחלקות
הגדרת בנק התרופות האפשריות שלנו, מהן ננפיק מרשמים ללקוחות  תרופות / מרשמים

 במערכת.
סניפים + 

 מחלקות
הגדרת בנק של חומרים אשר בדר"כ אנו משתמשים בהם בטיפולים השונים  חומרים

 אשר אנו מבצעים
סניפים + 

 מחלקות
 מחלקתית המחירון שלנו לקטגוריות טיפולים שונות.כאן נקבע את אופן חלוקת  קטגוריות טיפולים

סניפים +  הגדרות שונות של המודולים הרפואיים. נתונים רפואיים
 מחלקות

סניפים +  הזנת כל המבצעים השונים האפשריים מבצעים
 מחלקות

סניפים +  הזנת הנחות שונות לעובדים הנחות עובדים
 מחלקות

 שיניים: -מעבדות 
 רמת השפעה משמעות קטגוריה
סניפים +  הזנת שמות המעבדות השונות עמן אנו עובדים מעבדות

 מחלקות
הזנת שמות סוגי עבודות המעבדה השונות, אותן בדר"כ אנו שולחים  עבודות מעבדה

 למעבדה
סניפים + 

 מחלקות
סניפים +  הזנת המחירון למעבדה, כאשר לכל עבודת מעבדה יש את המחיר שלה מחירון מעבדה

 ותמחלק
 הסרת שיער:

 רמת השפעה משמעות קטגוריה
כאן ניתן לקבוע את מספר הטיפולים המקסימלי לכל איזור, אורך ברירת  אזורי הסרת שיער

המחדל של כל טיפול, מפתח טיפול בודד )מפתח חישוב מחיר הטיפול בעת 
ביצוע דילול( ומחיר האלחוש לאיזור זה. יש לשים לב בעת עדכון המחירון 

 המחירון תואם לקוד המופיע כאן.כי קוד 

משותף לכל 
מחלקות הסרת 

 שיער.

כאן ניתן לקבוע חבילה של אזורים, לשייך אותה למחירון ספציפי, להגדיר  חבילות הסרת שיער
 לה מחיר כולל ומחיר אלחוש כולל.

משותף לכל 
מחלקות הסרת 

 שיער.
צע אשר כאן נגדירו.  ניתן בעת יצירת תוכנית טיפול חדשה ניתן לבחור מב מבצעי אזורים

לתת למבצע שם, לקבוע לאיזה מחירונים הוא רלוונטי, את גובה ההנחה 
 באחוזים וכן את התוקף של המבצע.

סניפים + 
 מחלקות

שדות  –הסרת שיער 
 חופשיים

יצירת שדות במסך העברת טיפול לביצוע מתוך הצעת מחיר במחלקת 
 ות שונות לשדה. הסרת שיער. בנוסף, ניתן ליצור בנק אפשרוי

סניפים + 
 מחלקות
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 הגדרת וניהול ישויות המערכת
 

 . RapidManagerהגדרת וניהול ישויות המערכת מתבצע באמצעות תוכנת 
 

השפעה מכרעת על תפקוד המערכת. בכל מקרה של  RapidManagerאזהרה: לכל שינוי המתבצע באמצעות 
 מחלקת שירות לקוחות.ספק בעת ביצוע שינוי כלשהו, חובה לפנות ל

 
 
 

 :RapidManager-אפשרויות הניהול ב
 :ניהול הישויות השונות במערכת 

o סניפים 
o מחלקות 
o עובדים 
o רופאים 
o משאבים 

 הרשאות משתמשים 

 לוגים 

 שכפול מחירונים 

 איחוד תיקים 
 
 
 
 

 הקמת סניף חדש:
 

 
 

 בעת הקמת סניף חדש עלינו לשים לב למספר סניפים חשובים:
 מקף(. –ף שדה ריק. במידת הצורך יש לרשום אין להשאיר א( 

 סניף

 מחלקה

 רופאים עובדים

 משאבים
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 .חובה לציין את סוג הנהלת החשבונות הנהוגה בסניף 
 בד"כ מקובל לעבוד עם הנהלת חשבונות על בסיס מזומן.

  רק ע"י רפיד אימג'שינוי של שיטת הנהלת חשבונות בסניף קיים תבוצע. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקמת מחלקה חדשה:

 
 ים בו את המחלקות השונות.לאחר שהקמנו סניף, עלינו להק

 נלחץ על כפתור "מחלקות" בסרגל בצד ימין. .6

 נבחר את הסניף הרלוונטי ונלחץ על כפתור "הוסף מחלקה". .5
מותאם ספציפית למחלקה יש לבחור בסוג ה נגדיר את שם המחלקה ונבחר את סוגה. במידה ואין סוג .0

 "כללית".

 טקסט בהדפסות הינו הערה שתופיע תחת שם המחלקה .4
 כל הדפסות התוכנה. ניתן להשתמש בשדה זה לצורך ב

 שיווקי או כל מידע נוסף.

 מרווח היומן משותף לכל הרופאים במחלקה.  .2
 דקות.  62מומלץ להגדיר מרווח של 

 אורך פגישה הינו אורך ברירת המחדל, מקובל להשאירו זהה 
 יומן.הלמרווח 

 ה בעת קוד ייצוא הינו קוד המיון שישמש בעתיד לזיהוי המחלק .1
 ייצוא נתונים לחשבשבת.

 
רופאי  ליומני לעובדים שלנו גישה עלינו לשייך לה רופאים ולתת על מנת שמחלקה תהפוך לפעילה בסניף, חובה

 המחלקה וכן הרשאות למחלקה
 

 הקמת רופאים/מטפלים:
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  לאחר שהקמנו את הסניף, נקים בו את המחלקות:
 

 ן.נלחץ על כפתור "רופאים" בסרגל בצד ימי .6
 נלחץ על כפתור "הוספה רופא/ה".  .5
עד שלא נשייך רופאים למחלקה, היא לאחר שנמלא את פרטי הרופא, נסמן את המחלקות להן שייך הרופא.  .0

 לא תהיה פעילה במערכת.
 סוג רופא: .4

  ישות מלאה בתוכנה, יכול לבצע טיפולים, בעל יומן פגישות, יכול לתכנן תוכניות טיפול )הכל  –רופא
 שאות שיפורטו בהמשך(.בהתאם להר

  ההבדלה היא לצורך תזכורות נפרדות לרופא ולשיננית במחלקות מסוג רפואת שיניים. יש  –שיננית
 להקפיד לסמן גם את תיבת "שיננית" בתחתית המסך.

  רלוונטי רק למערכות המותקנות במוסדות אקדמאיים. –סטודנט/ית 

  רופא מטפל אך ללא יומן פגישות. –ללא יומן 
 : ככל שהמספר גבוהה יותר הרופא יופיע גבוה יותר ברשימת הרופאים ביומן הפגישות.תעדוף .2
כלול בכרטיס תורים: כלול את הרופא ברשימת התורים העתידיים. ייתכן ונבחר להשמיט רופא מסוים  .1

 ית( מרשימת התורים שמודפסת למטופל.מ)לדוגמה יועץ שעושה ביקורת פני
 

 הקמת עובדים:
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המחלקות והרופאים, נקים את העובדים החדשים, או לחילופין נערוך את פרטי העובדים הקיימים לאחר שהוקמו 
 ונרשה אותם ליומנים של הרופאים החדשים.

 
 נלחץ על כפתור "עובדים" בסרגל בצד ימין. .6

 נלחץ על כפתור "הוספה עובד".  .5
  :לדוגמה –שם העובד הינו השם העברי שלו  .0

 ישראל ישראלי.

 .israelלדוגמה  –נו ה"לוגין" שלו למערכת באנגלית שם המשתמש הי
סיסמת הכניסה היא הסיסמה של המשתמש למערכת. לצורך מניעת בלבול של אותיות גדולות, קטנות 

 ספרות. 4ובאורך  מומלץ כי הסיסמה תהיה בנויה מספרות בלבד –ועברית/אנגלית 
 יש להגדיר את אחוז ההנחה המירבי שהעובד רשאי לתת. .4
מחיקת עובד תביא לאבדן ולא נמחק אותו.  "פעיל/השדה "נוריד את הסימון מ –מפסיק לעבוד אצלנו  בדעואם  .2

 האפשרות להפיק עליו דו"חות.

לבסוף נגדיר את היומנים להם אנו רוצים שלכל עובד תהיה הרשאה. ליד כל רופא רשום באיזה סניפים הוא  .1
 עובד, לנוחיותנו.

 
 הקמת בנקים:

 
 יהול מספר בלתי מוגבל של חשבונות בנקים להפקדות.המערכת תומכת בנ

 כל חשבון בנק ניתן לקשר למספר סניפים הקשורים אליו.
 

  נלחץ על כפתור "בנקים" בסרגל בצד ימין. .6
 נלחץ על כפתור "הוסף בנק". .5

 .םנזין את פרטי הבנק ונקשר אותו לסניפים הרלוונטיי .0
 



 71 

 הקמת משאבים:
 

לא ניתן לשימוש במקביל ע"י מספר רופאים/מטופלים. דוגמאות: חדר ישיבות,  משאב הינו כל פריט ייחודי אשר
 חדר טיפולים, מכשיר טיפולי.

 כל משאב מקושר לסניף ספציפי אחד בלבד. אם המשאב קיים במספר סניפים יש להקים אותו בנפרד לכל סניף.
 

 נלחץ על כפתור "משאבים" בסרגל בצד ימין. במידה ואינו מופיע .6
  עזר בכפתור הגלילה.ייש לה

 נלחץ על כפתור "הוסף משאב". .5

 נזין את שם המשאב ונקשר אותו לסניף הרלוונטי. .0
 

 הרשאות משתמשים:
 

 לאחר שהקמנו את העובדים, כעת נגדיר לכל עובד את ההרשאות.

 
 נלחץ על כפתור "ניהול" בסרגל בצד ימין. .6
 נלחץ על כפתור "ניהול הרשאות". .5
ה עם שני צירים: רשימת הרשאות והסניפים והמחלקות. כל הרשאה שניתנת מסך ההרשאות מחולק לטבל .0

לעובד היא למחלקה ספציפית. כלומר, ניתן לתת לו לדוגמה הרשאה להכנס למחלקה ספציפית בלבד בתוך 
 סניף.

 באמצעות לחיצה על כפתור "העתק" ניתן להעתיק הרשאות מעובד אחר. .4
להציג רק את המחלקות או סניפים ספצייפים, כדי למנוע  ניתן באמצעות תיבות "סניפים" ו"מחלקות" .2

טעויות בשיבוץ הרשאות. לדוגמה, אם ברצוננו להגדיר הרשאות לעובד בת"א, נבחר להציג רק את סניף 
 ת"א.

 " מבטלת לעובד את כל ההרשאות שלו. מיועד לשימוש במקרה של פיטורין.Xלחיצה על כפתור " .1
  ת ההרשאות של העובד לאקסל, לצורך עיבוד או הדפסה.כפתור ייצוא לאקסל מייצא את טבל .7

 
 פירוט מלא של משמעות כל הרשאה ניתן למצוא בנספח א'.

 
 

 לוגים
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מנהלת מעקב אחר מספר פעולות המוגדרות כ"רגישות", לדוגמה מחיקת תוכנית טיפול,  RapidMed Proתוכנת 
 כניסה למחירון וכו'.

ניתן  לבדוק ביצוע פעולות שכאלו, בחתך של תאריך, עובד מבצע ומחלקה.ניתן  RapidManagerבאמצעות תוכנת 
 אף לייצא הנתונים לדו"ח אקסל לעיבוד מורכב יותר.

 
 לכניסה למסך המעקב:

 . לחץ על כפתור "ניהול" בסרגל בצד ימין.6
 . לחץ על כפתור "לוגים".5
 . הזן את החיתוך הרצוי ולחץ על כפתור "רענן".0
 תאריכים מסוים. בטווחבתיקו לקבל רשימת כל הפעולות שבוצעו  שדה "פעולה" שם מטופל ואז. ניתן להזין ב4
 

 שכפול מחירונים:
 

אופציה זו מאפשרת שכפול מחירון קיים ממחלקה אחת למספר מחלקות אחרות. כך לדוגמה אם הוחלט להעלות 
 סניפים האחרים.מחיר של סוג טיפולים מסוים ניתן לעדכנו בסניף אחד ולשכפל השינויים ל

  

 
 

 איחוד תיקים:
באפשרות מנהל המערכת לבצע איחוד של שני תיקים שנפתחו לאותו מטופל בטעות. יש לנהוג  –איחוד תיקים 

 במשנה זהירות עם אופציה זו.
 .rapidmanager-יש לשים לב כי איחוד התיקים מתבצע ככלי נפרד, ולא כחלק אינטגרלי מה
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 anagerRapidM-החלפת סיסמת ה
עליה. הכלי עצמו מוגן  עתה למדנו מהי עוצמת כלי הניהול ולכן חשוב להגן

 הניתנים לשינוי ע"י מנהל הרשת.  בשם משתמש וסיסמא
 מומלץ לשנות את הסיסמא אחת לחודש.

 
 של המסך. שינוי סיסמא מתבצע תחת סרגל "ניהול" בצידו הימני

 
 הזהר לא לנעול עצמך מחוץ למערכת הניהול !

 
 פנה למחלקת שירות לקוחות. –מידה וננעלת ב
 

 

 פירוט ההרשאות ומשמעותן
 

 כלליות:
 הערות השפעה שם ההרשאה

  מאפשר כניסה למערכת במחלקה המסומנת כניסה למערכת

   
  הרשאה לערוך את המחירון במחלקה המסומנת. כניסה למחירון –הגדרות מערכת 

דרות המערכת במחלקה הרשאה לערוך את הג הגדרות מערכת כלליות
 המסומנת.

 

מאפשר שחרור העמדה מנעילה של משתמש אחר  שחרור מנעילה ללא יציאה מהמערכת
 ללא חזרה למסך הראשי

רצוי מאוד לתת הרשאה זו 
 רק למנהל המערכת

מאפשר למשתמש בתיק המטופל לבחור בתפריט  מנהל סניף
תצוגה באופציה "הצג כלל הנתונים בסניף" 

טיפולים של המטופל בכל המחלקות ולראות את ה
 בסניף

 

מאפשר למשתמש לבחור בתיק המטופל בתפריט  מנהל ראשי
תצוגה באופציה "הצג כלל הנתונים" ולראות את 

 הטיפולים של המטופל בכל המערכת

 

מערכתיות -הרשאה לשלוח הודעות פנים משלוח הודעות למשתמשים אחרים
 למשתמשים אחרים במערכת

 

  לא רלוונטי עוד נוכחותניהול יומן 
  ביומן הנוכחות פתיחת משמרת

אפשרות לאחד שני תיקים מטופלים יחדיו. בדר"כ  איחוד תיקים
 רלוונטי עבור מטופל שנפתחו לו בטעות שני תיקים.

רצוי מאוד לתת הרשאה זו 
 רק למנהל המערכת

השלמת דיווחי  –ניהול יומן נוכחות 
 שעות של עובדי הסניף

חי השעות של העובדים אשר החסירו השלמת דיוו
שעות או לחילופין שכחו ברישום השעות ביומן 

רצוי מאוד לתת הרשאה זו 
 רק למנהל המערכת
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 הערות השפעה שם ההרשאה
 הנוכחות

ניהול בקשות  –ניהול יומן נוכחות 
 השלמת דיווחי שעות

ניהול דיווחי השעות לעובדים אשר החסירו שעות 
 או לחילופין שכחו ברישום השעות ביומן הנוכחות

רצוי מאוד לתת הרשאה זו 
 רק למנהל המערכת

אפשרות לצפייה בלבד, ללא האפשרות לעריכת  צפייה בלבד –ניהול יומן נוכחות 
 שינויים ביומן הנוכחות

 

אפשרות שימוש במחירונים אשר כבר מוגדרים  שימוש במחירונים לא פעילים
 כאינם פעילים 

 

  ות הנחהאישור בקש אישור בקשות –מודול בקשות הנחה 
  הגשת בקשה להנחה הגשת בקשה –מודול בקשות הנחה 
  מחיקת בקשה להנחה מחיקת בקשה –מודול בקשות הנחה 
רצוי מאוד לתת הרשאה זו  ניהול מודול בקשות הנחה ניהול –מודול בקשות הנחה 

 רק למנהל המערכת
  העברה של טיפול עם הנחה לביצוע סימון ביצוע –מודול בקשות הנחה 
צפייה בבקשות  –מודול בקשות הנחה 

 אחרים
  צפייה בבקשות של עובדים אחרים להנחות

  הוספת עבודת מעבדה, למודול מעבדות הוספת עבודה –מודול מעבדות 
  כניסה למודול מעבדות  כניסה למודול –מודול מעבדות 
  מחיקת עבודת מעבדה מחיקת עבודה –מודול מעבדות 
עריכה ושינוי של עבודת מעבדה אשר כבר הוזנה  ת עבודהעריכ –מודול מעבדות 

 ונמצאת במערכת
 

 
 :בחירת מטופל
 הערות השפעה שם ההרשאה

  הרשאה לצפייה בלקוחות ממחלקה זו הצגת לקוחות ממחלקה זו
הצגת לקוחות ממחלקה זו בחיפוש 

 מתקדם
הרשאה לצפייה בלקוחות ממחלקה זו במסך 

 חיפוש מתקדם
 

 
 ים:ארכיון צילומ

 הערות השפעה שם ההרשאה
הרשאה להכנס לארכיון הצילומים במחלקה  כניסה לארכיון צילומים

 הנוכחית
ארכיון הצילומים משותף 
 –לכל הסניפים והמחלקות 

מי שיש לו הרשאה להכנס 
 כללארכיון רואה את 

 הצילומים
מאפשר להדפיס צילום מתוך ארכיון הצילומים.  הדפסה –ארכיון צילומים 

רה למנוע עומס על קווי תקשורת ובזבוז דיו המט
ע"י משתמשים שאין זה מתפקידם לבצע הדפסות 

 צילומים.

 

 
 

 מודול הסרת שיער:
 הערות השפעה שם הרשאה

הרשאה במחלקה המסומנת לבצע טיפול ללא  ביצוע טיפול ללא חשבונית
 הנפקת חשבונית אוטומאטית.

מיועד להזנה 
רטרואקטיבית של 

 טיפולים.
  הרשאה במחלקה המסומנת לבצע טסט צוע טסטבי

הגדלת מספר הטיפולים לאחר סגירת 
 עסקה

הרשאה להגדיל את מספר הטיפולים בתוכנית 
 לאחר סגירת עסקה

 

  הרשאה לבצע דילול דילול
  הרשאה לבטל את מרכיב  האלחוש בעלות התוכנית אלחוש

  ת שיערבחירת אזור בודד לביצוע טיפולי הסר בחירת אזור בודד
 
 טופלים:מ

 הערות השפעה שם הרשאה
  הרשאה להקים תיק משפחה במערכת יצירת תיק משפחה

הרשאה למחיקת לקוח זמני במערכת )שלא נרשם  מחיקת מטופל זמני/מתעניין
 לו טיפול או תקבול כלשהו(.

 

  הקמת מטופל חדש במחלקה הנוכחית קליטת מטופל חדש
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 הערות השפעה שם הרשאה
  וך את הפרטים האישיים של המטופלהרשאה לער שינוי פרטי המטופל

נדרשת הרשאה נוספת של  הרשאה לשנות את מחלקת האם של המטופל שינוי מחלקת אם
 שינוי פרטי המטופל

הענקת המתנה מתבצעת  הרשאה לרישום טיפול בתיק ללא עלות כלשהי. מתן מתנה
 מתוך מסך פרטים אישיים.

מיועד למקרים של חוב  פגישההרשאה לחסום מטופל בפני קביעת  חסימת מטופל
 מתמשך

הרשאה לבטל חסימה של מטופל בפני קביעת  ביטול חסימת מטופל
 פגישה

 

הוספת גורם מפנה לטבלת בנק המפנים בהגדרות  הוספת גורם מפנה לטבלה הקבועה
 המערכת

 

  הוספת טיפולים למטופלים אשר הם חסומים הוספת טיפולים למטופלים חסומים
  הצגת שדה טלפון נוסף ן נוסףהצג שדה טלפו

  אפשרות לחסימת מטופל לפגישות חסימת מטופל לפגישות
  האפשרות לצירוף לקוח למועדון מיוחד צירוף למועדון מיוחד

  אפשרות לקלוט מטופל מתוך מסך יומן פגישות קליטת מטופל מהיומן
  שינוי הגורם אשר הפנה את הלקוח אלינו שינוי גורם מפנה

  שינוי המדיה דרכה הגיע אלינו הלקוח מדיהשינוי 
   שינוי מס' חבר קופה

   שינוי מצרף למועדון לקוחות
   שינוי מתאמת

אפשרות לשינוי ובחירה בשמו של עובד אחר,  שינוי נקלט ע"י
 מלבדך, לקליטת לקוח

רצוי מאוד לתת הרשאה זו 
 רק למנהל המערכת

  נוי נתוני מועדון לקוחותאפשרות לשי שינוי נתוני מועדון לקוחות
  אפשרות לשינוי שם המטופל בתיק הלקוח שינוי שם מטופל

 
 דו"חות:

 הערות השפעה שם ההרשאה
כנס לתפריט דו"חות במסך הראשי יהרשאה לה הרשאה כללית

 במחלקה המסומנת.
 

הרשאה לבצע דו"ח התפלגות טיפולים במחלקה  דו"ח התפלגות טיפולים
 המסומנת.

 

הרשאה לבצע דו"ח התפלגות מטופלים במחלקה  פלגות מטופליםדו"ח הת
 המסומנת.

 

הרשאה לבצע דו"ח טיפולים מפורט במחלקה  דו"ח טיפולים מפורט
 המסומנת.

 

  הרשאה להפיק דו"ח יועצים במחלקה המסומנת. דו"ח יועצים
הרשאה להפיק דו"ח לקוחות חדשים במחלקה  דו"ח לקוחות חדשים

 המסומנת.
 

הרשאה להפיק דו"ח מבוטחים במחלקה  מבוטחיםדו"ח 
 המסומנת.

 

הרשאה להפיק דו"ח מטופלים מפורט במחלקה  דו"ח מטופלים מפורט
 המסומנת.

 

  הרשאה להפיק דו"ח מעבדות במחלקה המסומנת. דו"ח מעבדות
  אינו רלוונטי עוד דו"ח מעקב לקוחות

  אינו רלוונטי עוד דו"ח פגישות בחתך עובדים
הרשאה לבצע חיתוכים של המחלקה המסומנת  ות הנהלהדו"ח

 בדו"חות הנהלה.
יש לתת הרשאה גם לתחום 

 הספציפי
הופעות במחלקה -הרשאה להפיק דו"ח אי הפעות-אי –יומן פגישות 

 המסומנת.
 

הרשאה להפיק דו"ח סיכום פגישות במחלקה  סיכום –יומן פגישות 
 המסומנת.

 

אפשרות לצפייה ועריכה של דו"ח מכירת חבילות  דו"ח מכירת חבילות הסרת שיער
 הסרת שיער

 

  אפשרות לצפייה וערכית דו"ח יעדי תקבולים דו"ח יעדי תקבולים
 

 דו"חות הנהלה:
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 הערות השפעה שם ההרשאה
  אפשרות לצפייה בדו"ח הטיפולים טיפולים

  אפשרות לצפייה בדו"ח הטלמרקטינג טלמרקטינג
  פייה בדו"ח פגישות והצעותאפשרות לצ פגישות והצעות

  אפשרות לצפייה בדו"חות פיננסיים פיננסים
  אפשרות לצפייה בדו"ח השיווק שיווק

  אפשרות לצפייה בדו"ח יומן הפגישות פגישות כלליות –יומן פגישות 
 

 הנהלת חשבונות:
 הערות השפעה שם ההרשאה

לקה הרשאה להפיק דו"ח חלוקת הכנסות במח דו"ח חלוקת הכנסות
 הנוכחית

אם קיים רופא עם שם 
העובד הפעיל במערכת, 

המערכת תיתן לו להפיק 
דו"ח חלוקת הכנסות עבור 

גם ללא  –עצמו בלבד 
 הרשאה זו

שינוי  –דו"ח חלוקת הכנסות 
 תאריכים

ברירת המחדל היא להציג נתונים מהיום הנוכחי 
בלבד. הרשאה זו מאפשרת לבחור טווח תאריכים 

 גדול יותר.

 

יש לשים לב שדו"חות אלו  הרשאה להכנס לדו"חות פיננסיים פיננסיים ות"חדו
הם ברמת סניף ולכן מתן 
הרשאה במחלקה כלשהי 
תאפשר להפיק נתונים על 

 כל הסניף !
  הרשאה להנפיק חשבונית במחלקה המסומנת. הנפקת חשבונית

הרשאה להנפיק חשבונית זיכוי במחלקה  הנפקת חשבונית זיכוי
 המסומנת.

לא רלוונטי לעבודה עם 
 הנה"ח על בסיס מצטבר

יש לשים לב שדו"חות אלו  הרשאה להפיק דו"ח מיסים חישובי מיסים
הם ברמת סניף ולכן מתן 
הרשאה במחלקה כלשהי 
תאפשר להפיק נתונים על 

 כל הסניף !
  הרשאה להפיק הפקדות בנקים במחלקה המסומנת כניסה לדו"ח הפקדות
הרשאה להכנס ליומן ההוצאות במחלקה  כניסה ליומן הוצאות

 המסומנת
יש לשים לב שיומן 

ההוצאות הינו משותף 
לסניף ולכן מתן הרשאה 
במחלקה כלשהי תאפשר 

להפיק נתונים על כל הסניף 
! 

הרשאה להכנס ליומן הרופא, להפיק דו"ח  כניסה ליומן רופא
הכל  –תקבולים תקופתי דו"ח תפוקה תקופתי 

 ת.ברמת המחלקה המסומנ

דו"ח תקבולים תקופתי 
מאפשר לבצע חיתוך סניפי 

החיתוך הוא בהתאם  –
למחלקות להן לעובד 

הפעיל יש הרשאות כניסה 
 ליומן הרופא.

יש לשים לב שהקופה  הרשאה להכנס למודול ניהול קופה כניסה למודול ניהול קופה
משותפת לכל הסניף ולכן 

מתן הרשאה במחלקה 
כלשהי תאפשר להפיק 

 ל כל הסניף !נתונים ע
יש לשים לב שדו"ח זה  הרשאה להפיק מאזן שנתי מאזן שנתי

הינו ברמת סניף ולכן מתן 
הרשאה במחלקה כלשהי 
תאפשר להפיק נתונים על 

 כל הסניף !
חלוקה  –מודול חלוקת הכנסות 

 מחדש
  הרשאה לחלק מחדש הכנסה במחלקה הנוכחית

ת לחשבוניות מס במחלקה הרשאה להעביר קבלו העברת קבלות לחשבוניות מס
 הנוכחית

. מי שאין לו הרשאה, לא 6
תופיע לו התרעה שיש 

לבצע פעולה זו, לכן חשוב 
שלפחות לאדם אחד בכל 
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 הערות השפעה שם ההרשאה
 סניף תהיה הרשאה זו.

. הפעולה היא ברמת 5
הסניף ולכן הרשאה 

במחלקה כלשהי תאפשר 
 לבצע הפעולה לכל הסניף.

סה לדו"ח התקבולים היומי בתוך יומן הרשאה לכני דו"ח תקבולים יומי –יומן רופא 
 הרופא

 

עריכת פרטי  –הנפקת חשבונית 
 אשראי

  אפשרות לעריכת פרטי האשראי

   עלויות מימון –הנפקת חשבוניות 
  אפשרות להנפקת חשבונית מס/קבלה הנפקת חשבונית מס/קבלה

  אפשרות להנפקת קבלה במינוס הנפקת קבלה במינוס
לצפייה בדו"ח חישובי מיסים, תחת אפשרות  חישובי מיסים

 הנהלת החשבונות
 

  אפשרות לצפייה והן עריכה של מודול ביטוחים מודול ביטוחים
אפשרות לצפייה בדו"ח המאזן השנתי, במודול  מאזן שנתי –מודול ביטוחים 

 הביטוחים
 

 
 

 יומן פגישות:
 הערות השפעה שם הרשאה

בנית חדשה של פורמט הדפסת הרשאה לקבוע ת החלפת תבנית כרטיס תורים
 כרטיס תורים למטופל במחלקה המסומנת

 

  הרשאה למחוק פגישות במחלקה המסומנת מחיקת פגישה
הרשאה זו נדרשת גם  הרשאה לקבוע פגישה חדשה במחלקה המסומנת קביעת פגישה

לביצוע פעולות גזור, העתק 
 והדבק

המסומנת הרשאה לקבוע פגישה חדשה במחלקה  קביעת פגישה בעבר
 כאשר תאריך הפגישה כבר חלף

הרשאה זו נדרשת גם 
להדבקת פגישות במועד 

 שחלף.
  הרשאה לקבוע הפסקות במחלקה המסומנת קביעת הפסקה

  הרשאה לקבוע פגישה שאינה מקושרת לתיק לקוח. קביעת פגישה כללית
  הרשאה לפתיחת משמרת לרופא מזדמן פתיחת יומן לרופא מזדמן

  הרשאה לבטל משמרת שנפתחה לרופא מזדמן לרופא מזדמןביטול יומן 
  הרשאה לקשר פגישה ליותר מרופא אחד. קישור פגישה למספר רופאים

  הרשאה לשמירת מקום לעזרה ראשונה סימון לע.ר
הופעה לתור כאשר חלף מועד -הרשאה לסמן אי הופעה-סימון רטרואקטיבי של אי

 התור
 

  התאמה כאשר חלף מועד התור.-הרשאה לסמן אי מההתא-סימון רטרואקטיבי של אי
הרשאה לסמן הופעה בפועל כאשר חלף מועד  סימון רטרואקטיבי של הגעה בפועל

 התור.
 

הרשאה לביטול סימון תזכור או הודעה לפגישה  ביטול סימון תזכור/הודעה
 ביומן

 

ביטול שינוי אוטומטי של מחלקת אם 
 בטלמרקטינג

אוטומטי של מחלקת אם הרשאה לביטול שינוי 
 בטלמרקטינג

 

   גזירת פגישה מקודדת
   חריגה מהגדרות סוג יומן

  מחיקת פגישה שנקבעה בעבר מחיקת פגישה מהעבר
   סגירת משמרת

הופעה לפגישה שסומן לה -סימון אי
 הופעה

הופעה לתור כאשר חלף מועד -הרשאה לסמן אי
 , אך סומן כבר לתור הופעה בעברהתור

 

 
 רקטינג:טלמ

 הערות השפעה שם הרשאה
הרשאה לבצע הקצאת של לקוחות חדשים שנקלטו  הקצאת לקוחות –טלמרקטינג 

 במחלקת הטלמרקטינג המסומנת.
 

  אינו רלוונטי עוד חלוקת לקוחות –טלמרקטינג 
 הרשאה במעקב לקוחות לצפות לא רק בתור  –מעקב אחר לקוחות  –טלמרקטינג 
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 הערות השפעה שם הרשאה
העובד הנוכחי אלא של כל העובדים הפעילויות של  חתך כללי

 במחלקה המסומנת
  כניסה למעקב לקוחות במחלקה המסומנת רשאי לנהל מעקב –טלמרקטינג 

 
 תוכנית טיפול:

 הערות השפעה שם הרשאה
  הרשאה לפתיחת מודול תוכנית טיפול ה בתוכנית קיימתיצפי

לפעילה הרשאה לשנות סטטוס של תוכנית טיפול  הפיכת תוכנית לפעילה
 במחלקה המסומנת

לא ניתן להעביר טיפולים 
לביצוע בתוכניות שאינן 

 פעילות
הרשאה להקים תוכנית טיפול חדשה במחלקה  יצירת תוכנית חדשה

 המסומנת
 

הרשאה למחוק טיפולים מתוכניות טיפול במחלקה  מחיקת טיפול
 המסומנת

 

רק תוכניות שלא החל  הרשאה למחוק תוכנית טיפול במחלקה המסומנת מחיקת תוכנית
 ביצוען

הרשאה למחוק תוכנית טיפול  שמסומנים בה  מחיקת תוכנית שהחל ביצועה
 טיפולים כמבוצעים במחלקה המסומנת

 

הרשאה לסימון ביצוע רטרואקטיבי )ללא העברה  סימון ביצוע
 לביצוע(

מיועד להזנת 
רטרואקטיבית של תוכניות 

 טיפול
מחיר של טיפול מהמחיר שהוגדר  הרשאה לשנות שינוי מחיר טיפול

 במחירון
 

  הרשאה להעביר טיפול לביצוע במחלקה המסומנת העברה לביצוע
לא מומלץ לתת הרשאה זו  הרשאה למחוק מהתוכנית טיפול שבוצע מחיקת טיפול שבוצע

 למשתמשים רגילים
ם חובה לתת הרשאה ג הרשאה לסמן סגירת עסקה בחוצץ "יועצים". סימון סגירת עסקה

 להפוך תוכנית לפעילה.
  הרשאה לבטל סגירה של עסקה בחוצץ "יועצים". ביטול סימון סגירת עסקה

  שינוי היח' לחיוב במסך הוספת טיפול שינוי כמות הטיפולים
  הרשאה לשינוי המחיר שינוי מחיר

  הרשאה לשינוי שם היועץ שינוי שם היועץ
  סגירת הטיפולהרשאה לשנות את תאריך  שינוי תאריך סגירה

רצוי מאוד לתת הרשאה זו  הרשאה לניהול כל אישורי ההנחה החריגים ניהול אישורי הנחה חריגים
 רק למנהל המערכת

  הרשאה למתן אלחוש להצעת מחיר / תוכנית טיפול אלחוש
  הרשאה לביטול הנחה קיימת ביטול הנחה

  לפעילה הרשאה להפיכה של תוכנית לא פעילה הפיכת תוכנית לפעילה
הרשאה להשוואת המחירון בו השתמשנו, להצעת  השוואת מחירים למחירון אחר

 המחיר, מחירון אחר
 

הרשאה להשמטה של הצעות ספציפיות מתוך דו"ח  השמט מדו"ח יועצים
 היועצים

 

   התאמת מצב הצעה
ללא מגבלת  –יצירת תוכנית חדשה 

 זמן
  

מחיקת תוכנית שנוצרה ע"י 
 המשתמש בלבד

הרשאה למחיקת תוכנית שנוצרה ע"י משתמש זה 
 בלבד, ולא משתמשים אחרים.

 

 
 תיק מטופל:

 הערות השפעה שם ההרשאה
כנס לתיקי מטופלים במחלקה יהרשאה לה כניסה לתיק מטופל

 המסומנת
 

  הרשאה להוסיף טיפול במחלקה המסומנת הוספת טיפול
למשתמש את מחיר  בהוספת טיפול יש להציג הצגת מחיר –הוספת טיפול 

 הטיפול
ללא הרשאה זו לא תוצג  

 עמודת חיוב בתיק המטופל
הרשאה להוסיף טיפולים מקטגוריה שהוגדרה  הוספת טיפול חריג

 כדורשת אישור מיוחד
הגדרת קטגורית טיפולים 

כדורשת אישור מיוחד 
 נעשית בהגדרות המערכת
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 הערות השפעה שם ההרשאה
ביתרת ללא הרשאה זו המשתמש לא יוכל לצפות  הצגת עמודת יתרה

 הלקוח המצטברת
 

  הרשאה לבצע התאמות יתרה במחלקה המסומנת התאמת יתרה
הרשאה למחוק טיפולים שבוצעו במחלקה  מחיקת טיפול

 המסומנת
 

הרשאה למחוק רק טיפולים שבוצעו ביום הנוכחי  מחיקת טיפול באותו היום
 במחלקה המסומנת

 

 הרשאה לבטל תשלומים שנתקבלו במחלקה מחיקת תשלום
 המסומנת

 

הרשאה לבטל רק תשלומים שנתקבלו ביום הנוכחי  מחיקת תשלום באותו היום
 במחלקה המסומנת

 

הרשאה לשינוי רטרואקטיבי של מחיר טיפול  שינוי מחיר –תצוגת מקרה 
 במחלקה המסומנת

 

במידה ומופעל מודול חלוקת הכנסות, הרשאה  הצגת אופן חלוקת הכנסות
 להצגה כיצד חולקה הכנסה

 

  הרשאה לצפייה בחוצץ אבחנות בתיק המטופל הצגת חוצץ אבחנות
הרשאה לביצוע התאמת יתרה, קרי, העברת כספים  התאמת יתרה משפחתית

 לבני משפחה
 

הרשאה למחיקת הערה מתוך חוצץ "הערות" בתיק  מחיקת הערה
 המטופל

 

הרשאה לעריכת הערה מתוך חוצץ "הערות" בתיק  עריכת הערה
 המטופל

 

  הרשאה לעריכת מחיר טיפול קיים שינוי מחיר טיפול –תצוגת מקרה 
  הרשאה לעריכת תיאור טיפול קיים שינוי תיאור הטיפול –תצוגת מקרה 
  הרשאה לשינוי שם הרופא המטפל לטיפול קיים שינוי הרופא המטפל –תצוגת מקרה 
  ייםהרשאה לעריכת תאריך טיפול ק שינוי תאריך הטיפול –תצוגת מקרה 
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RapidSync - תוכנה לסנכרון נתונים 
 Microsoftשל  Outlook -ניתן לייצא נתונים מהתוכנה אל מכשיר הפאלם וזאת דרך מעבר הנתונים דרך תוכנת ה

 !(.Outlook express)לא 
 של המטופלים. הנתונים אותם ניתן להעביר הם פגישות, ספר טלפונים חיצוני וספר טלפונים

ע''י לחיצה כפולה בלחצן שמאלי בעכבר  RapidSyncיש לפתוח את תוכנת  Outlook-על מנת לבצע העברת נתונים ל
 על גבי אייקון התוכנה הנמצא על שולחן העבודה של אותו מחשב.

 
 הרצויים. במשבצת שליד שורת הנתונים  Vע''י סימון  -Outlookיש לבחור את הנתונים אותם רוצים להעביר ל

 ראשית, יש לבחור את האדם/רופא לסנכרון.
 שנית, יש לבחור אלו רשומות ברצוננו לסנכרון ע"י סימון וי במשבצת המתאימה.

 שלישית, יש לבחור את מס' החודשים אחורה וקדימה שאת נתוניהם אנו מעוניינים לסנכרן.
 וב" :לאחר מילוי כל הפרטים יש ללחוץ על לחצן "מחק נתונים וסנכרן ש

 
כעת בשורת הסטטוס ניתן יהיה לראות את התקדמות העברת הנתונים. בסוף הסנכרון תופיע הודעה "הסנכרון 

 הסתיים".
 

 יש ללחוץ על לחצן "מחק הנתונים" : Outlook-מה RAPIDMED PROבמידה ורוצים למחוק את כל הנתונים של 
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 מקשי קיצור עיקריים
 

 מסך ראשי:
 

F1/F5 – ירת מטופלבח 
F2 – הנפקת חשבונית 
F3 – ( תזכורותRecalls) 
F4 – תיק מטופל פעיל 
F5 – בחירת לקוח 
F6 – יומן רופא 
F7 – יומן פגישות 
F8 – בדיקת הודעות נכנסות 
F9 – תוכנית טיפול 

F11 – מודול משימות 
F12 – בחירה מהירה של מטופל ורישום ביומן הרופא 

 
Alt+F –  טלמרקטינג(מעקב לקוחות )מודול 

 Alt+J – )הקצאת לקוחות לנציגי טלמרקטינג )מודול טלמרקטינג 
Alt+T –  קפיצה מהמחלקה הנוכחית למחלקת הטלמרקטינג בסניף הפעיל 

 )מודול טלמרקטינג(            
Alt+L – נעילת עמדה 
Alt+X – מעבר מהיר בין סניפים ומחלקות 
Alt+P – פרטים אישיים 

 
Ctrl+J – מטופל חדש 
Ctrl+Q – קליטת מטופל מהירה 
Ctrl+T – .תקציר פרטי המטופל הפעיל 
Ctrl+D – מודול הפניות 
Ctrl+I – מודול ביטוח 
Ctrl+L – מודול מעבדות 
Ctrl+P – הנפקת מרשם 
Ctrl+S – )ביצוע סקר )מודול טלמרקטינג 
Ctrl+A – ארכיון צילומים 
Ctrl+X – ספר טלפונים 
Ctrl+M –  אחר במערכתשליחת הודעה למשתמש 
Ctrl+V – יומן הוצאות 
Ctrl+F – דו"חות פיננסיים 

 
 תיק מטופל:

 
F1/F5 – בחירת לקוח 

F2 – הנפקת חשבונית 
F3 – ( תזכורותRecalls) 
F4 – התאמת יתרה 
F6 – יומן רופא 
F7 – יומן פגישות 

Shift+F7 – פגישות עתידיות למטופל הפעיל 
F10 – הוספת רשומה 

 
Alt+F – מודול טלמרקטינג( מעקב לקוחות( 
Alt+X – מעבר מהיר בין סניפים ומחלקות 
Alt+L – נעילת עמדה 
Alt+P – פרטים אישיים 
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Ctrl+A – ארכיון צילומים 
Ctrl+F – בחירת בן משפחה 
Ctrl+I – רישום מהיר ביומן הרופא 

Ctrl+E – משלוח דואר אלקטרוני 
Ctrl+D – הפניה לרופא 
Ctrl+P – הנפקת מרשם 
Ctrl+X – ספר טלפונים 
Ctrl+L – מודול מעבדות 
Ctrl+T – תקציר פרטי המטופל 

 
 יומן פגישות:

 
F1/F5 – בחירת לקוח 

F2 – הנפקת חשבונית 
F3 – ( תזכורותRecalls) 
F4 – תיק לקוח 

Ctrl+S – יצירת סימניה 
Alt+S – מחיקת סימניה 
Alt+L – נעילת עמדה 
Alt+X – מעבר מהיר בין סניפים ומחלקות 

Ctrl+C – העתקת פגישה 
Ctrl+X – גזירת פגישה 
Ctrl+V – הדבקת פגישה 

Ctrlגרירת הפגישה מטה ביומן – +חץ למטה 
Ctrl גרירת הפגישה מעלה ביומן –+חץ למעלה 

 שבוע קודם -] 
 שבוע הבא –[ 
 


