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ETAP/MIESIĄC
Przygotowanie cennika apteki szpitalne/głównego magazynu
Opis stopnia wdrożenia modułów systemu informatycznego
Określenie możliwości realizacji wybranego zakresu prac projektowych w trybie "zdalnym"
Przekazanie wyników finansowych za okres styczeń-marzec
Opracowanie wyceny procedur medycznych
Stworzenie modelu wyników oddziałów w pliku "excel" - analiza stanu istniejącego
Stworzenie planu raportowania wyników i bieżące opracowania analiz oddziałów
Opracowanie modelu analiz wykonania kontraktu - wykorzystanie systemu informatycznego/excel
Stopniowe uruchamianie systemu informatycznego w zakresie wyceny procedur medycznych
Symulacja nowego podziału kosztów ośrodków działalności pomocnicznej (blok, aneste)
Przygotowanie planu kont na rok 2018
Opracowanie instrukcji rachunku kosztów
Opracowanie procedury budżetowania z wykorzystaniem istniejących rozwiązań informatycznych
Uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu BI
Uruchomienie modułu systemu analiz kosztów SAKpro
Uruchomienie powiązania modułu kadry-płace z modułem kosztowym

1 Przygotowanie cennika apteki szpitalne/głównego magazynu
przekazanie przez Szpital wykazu materiałów medycznych wraz z cennikami oraz sprzętu medycznego

2 Opis stopnia wdrożenia modułów systemu informatycznego
audyt isteniącego stanu informatycznego - określenie działań do podjęcia na bieżąco

3 Określenie możliwości realizacji wybranego zakresu prac projektowych w trybie "zdalnym"
testowanie zakresu pracy w trybie zdalnym

LIPIEC

4 Przekazanie wyników finansowych za okres styczeń-marzec
analiza istniejących wyników finansowych

5 Opracowanie wyceny procedur medycznych
bieżąca wyceny procedur medycznych w poszczególnych ośrodkach
wprowadzenenie procedur do plików excel/systemu informatycznego

6 Stworzenie modelu wyników oddziałów w pliku "excel" - analiza stanu istniejącego
opracowanie autorskiego pliku dotyczącego bieżącej sytuacji finansowej w pliku excel

7 Stworzenie planu raportowania wyników i bieżące opracowania analiz oddziałów

8 Opracowanie modelu analiz wykonania kontraktu - wykorzystanie systemu informatycznego/excel
stworzenie i przekazanie pliku excel to monitorowania poziomu wykonania kontraktu - pilotaż

9 Stopniowe uruchamianie systemu informatycznego w zakresie wyceny procedur medycznych

10 Symulacja nowego podziału kosztów ośrodków działalności pomocnicznej (blok, aneste)
opracowanie nowego podziału kosztów na bloku operacyjnym i oddziale anestezjologii

11 Przygotowanie planu kont na rok 2018

12 Opracowanie instrukcji rachunku kosztów

13 Opracowanie procedury budżetowania z wykorzystaniem istniejących rozwiązań informatycznych

14 Uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu BI

15 Uruchomienie modułu systemu analiz kosztów SAKpro

16 Uruchomienie powiązania modułu kadry-płace modułem kosztowym
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