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Automatizált Beteg-visszarendelés, Betegnyilvántartás 
 

Áraink  
 

Érvényes:  2020. június 30-ig 
Az árak bruttó értékek 

Program változat 
Egyszékes ár  

(Egyszeri, végleges vételár) 
Megjegyzés 

PCB_Green: 

   Betegnyilvántartás + EESZT kapcsolat + 

   Beteg-visszarendelés +  

   Praxis-kapcsolat + 

   ROBOT Adminisztrátor (digitális aláírással) 

180.000,-Ft Együtt 

PCB_Easy: 

   Betegnyilvántartás + EESZT kapcsolat 

   Beteg-visszarendelés +  

   Praxis-kapcsolat 

140.000,-Ft Együtt 

PCB_EESZT: 

   Betegnyilvántartás +  EESZT kapcsolat + 

   Beteg-visszarendelés 

120.000,-Ft Együtt 

Betegnyilvántartás 80.000,-Ft Önállóan 

Beteg-visszarendelés 80.000,-Ft Önállóan 

Praxis-kapcsolat 40.000,-Ft 
Beteg-visszarendelés 

szükséges 

Önállóan 

is 

rendelhető 

modulok 

ROBOT Adminisztrátor digitális aláírás  80.000,-Ft Önállóan * 

Többszékes árakról kérje kedvezményes ajánlatunkat! 

 
*: A páciens elektronikus aláírásához kiegészítő hardvereszköz (aláíró PAD) szükséges! 
 
 
Az árak a vásárlástól számított egy évig terjedő garanciát és 1 év díjtalan termék-támogatást 

tartalmaznak.  

 

A termék-támogatás magában foglalja: 

  
- a használt program mindenkori legújabb változatára történő on-line frissítés lehetőségét, 

- az EESZT megfelelőség, a konformitás fenntartásához szükséges folyamatos 

továbbfejlesztések biztosítását, 

- más számítógépre történő áttelepítésben munkadíj nélküli közreműködést, 
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- adatvesztés, adatsérülés esetén a felhasználó által archivált adatokból munkadíj nélküli 

közreműködést a mentett állapot visszaállításában. 

- a Betegnyilvántartás évfordulós feladatainak (napló sorszám nullázása, archiválások) 

távszerviz útján történő díjtalan elvégzését 

 

- díjtalan telefonos tanácsadást, segítségnyújtást 

- kedvezményes távszerviz és egyéb kedvezményes szolgáltatások igénybe vételének 

lehetőségét (a szolgáltatási díjjegyzék tételeinek kedvezményével) 

- Felhasználó megrendelésére digitális aláírásra felkészített új, automatizált nyomtatvány 

sablonok kidolgozását 50%-os kedvezménnyel 

- az E-mail üzenetek küldéséhez szükséges informatikai háttér folyamatos rendelkezésre 

állását 

- az SMS üzenetek küldéséhez szükséges kiszolgáló infrastruktúra folyamatos biztosítását, a 

távközlési szolgáltató(k) műszaki paramétereiben bekövetkező változások követését 

- az SMS üzenetek küldéséhez kapcsolódó pénzügyi, ügyviteli, adminisztrációs tevékenység 

ellátását (forgalmi kimutatások, számlázások) 

- a berendelési naptárhoz távoli hozzáférést biztosító Google naptár-szolgáltatások 

változásainak folyamatos figyelemmel kisérését, azoknak a programban történő 

aktualizálását 

- a Praxis-kapcsolat modul marketing projektjeinek kiszolgálását végző informatikai és 

telekommunikációs háttér biztosítását. 

 

Az első, díjtalan év után a termék-támogatás meghosszabbítható. Ennek költsége PCB_Green, 

PCB_Easy és PCB_EESZT: 36.000,-Ft/év PCB_ROBOT: 24.000,-Ft/év. A termék-támogatás 

meghosszabbítása nélkül a program utolsó változata (EESZT naprakész megfelelés, SMS küldés 

és a szolgáltatási kedvezmények elmaradásával) korlátozás nélkül tovább használható. 

 

 

Szolgáltatási díjak: 

 

Helyszíni üzembe helyezés és betanítás: 

Kérésre az Automatizált Beteg-visszarendelő rendszer helyszíni telepítését és betanítását (~ 2 

óra)  10.000,-Ft üzembe helyezési átalány díj és a kiszállási költség (60,-Ft/km) ellenében 

végezzük el. 

 

Távszervizzel történő üzembe helyezés, beállítás és bemutatás: 

Kérésre az Automatizált Beteg-visszarendelő rendszer távszervizzel történő telepítését, 

paramétereinek beállítását és a fő funkciók bemutatását (~ 1 óra)  6.000,-Ft üzembe helyezési 

átalány díj ellenében végezzük el. 

 

Oktatás: 

A helyszíni, vagy távszervizes üzembe helyezésen felüli oktatás díja 6.000,- Ft/óra és a 
kiszállási költség (60,-Ft/km). Érvényes terméktámogatással rendelkező partnereink részére 
az óradíjból 50 % KEDVEZMÉNY. 
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Telefonos tanácsadás, segítségnyújtás: 

A telefonos tanácsadás, segítségnyújtás díja 6.000,- Ft/óra (megkezdett félóránként 
számolva). Érvényes terméktámogatással rendelkező partnereink részére DÍJTALAN. 

 

 

Távszervizzel történő segítségnyújtás: 

Díja 6.000,- Ft/óra. Érvényes terméktámogatással rendelkező partnereink részére 50 % 
KEDVEZMÉNY. 
 
 

Új, digitális aláírásra felkészített automatizált nyomtatványok átadása: 

A ROBOT Adminisztrátor modul telepítésével 12 különböző nyomtatványt (beleegyező, 
hozzájáruló nyilatkozatok, anamnézis kérdőív, kezelési terv, stb.) díjtalanul bocsájtunk 
felhasználóink rendelkezésére. E fölött a rendelkezésünkre álló további nyomtatvány sablonok 
ára 6.000,- Ft/nyomtatvány. Érvényes terméktámogatással rendelkező partnereink részére 
50 % KEDVEZMÉNY. 

 

 
Digitális aláírásra felkészített automatizált nyomtatványok szerkesztése: 

Kérésre a rendelkezésünkre bocsájtott felhasználói nyomtatvány-tervezeteket átalakítjuk 
automatizált kitöltésűvé. Ennek átalánydíja 6000,- Ft/nyomtatvány. Érvényes 
terméktámogatással rendelkező partnereink részére 50 % KEDVEZMÉNY. 
 
 
Páciens törzsadatok importja: 

A szabványos (csv, xls, doc, txt) formátumban, az általunk megadott adatszerkezetben 
rendelkezésre álló páciens törzsadatok importálását rendszerünkbe 1 alkalommal díjtalanul 
elvégezzük! 

 

 
Az SMS üzenetek díja: 

Mobil-szolgáltatótól függetlenül a belföldi SMS üzenetek ára: bruttó 20,-Ft melyet a kiküldött 

SMS-üzenetek után Forgalmazó számlája alapján utólag kell megtéríteni, forgalomtól függően 

havonta, vagy negyedévente. A külföldre irányuló SMS üzenetek díja az EU tagországok 

irányába bruttó 29,-Ft. Egyéb relációkról a konkrét célország és szolgáltató ismeretében tudunk 

számszerű tájékoztatást adni. SMS forgalmazás csak érvényes terméktámogatás mellett 

vehető igénybe. 

 

 

További információkkal szívesen állunk rendelkezésére! 
 
 

„Automatizált Beteg-visszarendelés” 
Tel.: +36 20 519 7511   +36 20 661 4471 

E-mail:  pcb@telcomtec.hu 
www.pcbsystem.com 

www.facebook.com/Betegvisszarendeles 


