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  pracowni protetycznej.

Głównym zadaniem programu jest ewidencja zleceń protetycznych 

przyjmowanych od lekarzy stomatologów oraz zarządzanie pracami 

w ich trakcie. Każde zlecenie podlega pełnej kontroli z podziałem na 

jego etapy i czynności. Program służy także do zarządzania pracą 

personelu.

Dodatkowo moduł rozliczeń pozwala na szybkie podsumowanie 

wykonanych prac dla danego lekarza lub gabinetu, z możliwością 

wystawienia faktury czy rachunku, zanotowania wielkości spłaty 

należności.

Korzyści płynące z użytkowania programu 

Łatwy i szybki dostęp do dokumentacji. Ewidencja zleceń, 

dokładny opis wykonywanych prac wraz z dokumentacją 

fotograficzną, lista klientów, faktury – są zawsze w zasięgu ręki.

Oszczędność czasu - wszystkie informacje są zgromadzone w 

jednym miejscu i łatwo do nich dotrzeć. 

Bogate raporty i statystyki. Pełna kontrola nad pracą 

pracowników (wycena kosztów pracy wg punktów lub PLN),  

stanem rozliczeń z gabinetami stomatologicznymi. 

 

 jak również  

jest nowoczesnym programem komputerowym

wspomagającym pracę

?

?
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?Program dostosowuje się do potrzeb użytkownika i rozmiaru 

pracowni. Doskonale spełnia swoje funkcje  w pracy na jednym 

stanowisku w sieci komputerowej.

Elektroniczna wymiana zleceń i rozliczeń z gabinetami 

dz ięk i  bezpośredn ie j  komunikac j i  z  p rogramem 

stomatologicznym ProDentis.

Protetis to program z 5 letnią tradycją, stale rozwijany w 

oparciu o sugestie użytkowników, aby jeszcze lepiej zarządzać 

pracą każdej pracowni.  
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www.protetis.pl

!Elektroniczna wymiana zleceń i rozliczeń z programem ProDentis 
dla gabinetów stomatologicznych -

JEDYNE TAKIE ROZWIĄZANIE W POLSCE!!! 

Program ProtetisProgram Protetis
Pracownia protetyczna
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Gabinet stomatologiczny
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Jeden program dla wielu specjalności

Protetis
DLA PROTETYKÓW
OPROGRAMOWANIE

Protetis
OPROGRAMOWANIE
DLA PROTETYKÓW

Nowoczesna i prestiżowa pracownia

Elektroniczna współpraca z lekarzami 

Pełna ewidencja zleceń

Wygodne statystyki i podsumowania

Certyfikaty prac protetycznych

Nowoczesne rozwiązania - 
kompleksowe zarządzanie 

pracownią protetyczną

INFOTEL, ul. Sztabowa 93, 53-310 Wrocław
tel. (71) 343 33 54, 0603 375 637

Internet: www.protetis.pl

Nowoczesne rozwiązania - 
kompleksowe zarządzanie 

pracownią protetyczną

!Elektroniczna wymiana zleceń i rozliczeń 
z programem ProDentis 

dla gabinetów stomatologicznych - 

JEDYNE TAKIE ROZWIĄZANIE W POLSCE!!!

Program 
komputerowy 
dla pracowni 

protetycznych

Przykładowa konfiguracja sieciowa   ProtetisProtetis

- minimum dwurdzeniowy; 2-4 GB RAM

- system operacyjny: (PL) WindowsXP, VISTA, Windows7

- baza danych oparta jest na serwerze SQL

 procesor  

  

 

Dane i wymagania techniczne    ProtetisProtetis

Program komputerowy zbudowany w oparciu o 

najnowszą technologię oraz innowacyjne rozwiązania 

w dziedzinie ergonomii pracy

Certyfikat ISO 9001:2008

Protetis - kompleksowa obsługa pracowni protetycznej
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  pracowni protetycznej.

      

       prowadzenia pełnej 

ewidencji wykonywanych zleceń, komunikacji i rozliczeń z lekarzami 

a także umożliwia sporządzanie niezbędnych raportów i statystyk.

jest nowoczesnym programem komputerowym

wspomagającym pracę

Program jest narzędziem dla techników dentystycznych i powstał

przy ścisłej z nimi współpracy. Program służy do

Informacje o mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem: www.protetis.pl                        

Klienci
llista współpracujących gabinetów wraz z ich dokładnymi danymi

llista pacjentów indywidualnych 

ltworzenie różnych cenników dla klientów

lpodsumowanie wykonanych zleceń oraz dokładnych rozliczeń z 
klientami

lkomunikacja z klientami przez SMS 

lprowadzenie polityki rabatowej 

Raporty
lstatystyki pracowni - statystyka przychodów, kosztów, 

wykonanych prac oraz lista zleceń

lstatystyki pracownika - statystyka wydania materiałów, 
kosztów, wykonanych  prac, obciążenia zleceniami i średniego 
zużycia materiałów przez pracownika

lmożliwość rozliczenia pracowników według wykonywanych 
zleceń

lstatystyki klienta - statystyka przychodów i kosztów, lista 
dłużników, wykonanych prac, 

lpodwykonawcy - statystyka kosztów, średniego zużycia 
materiałów, rotacji materiałów

lstatystyka zużycia materiałów, rotacji, terminów ważności, listy 
materiałów brakujących lub poniżej ilości niezbędnej, 
średniego zużycia materiałów

Zlecenia
llista zleceń w trakcie realizacji oraz wykonanych

lgraficzny, szczegółowy formularz zlecenia pracy

lcertyfikaty prac protetycznych tworzone automatycznie do 
zlecenia, opatrzone kodem kreskowym

ldokładne opisy wykonywanych prac wraz ze zdjęciami

lobsługa kodów kreskowych w ewidencji zużycia materiałów 
oraz w obiegu dokumentów wewnętrznych

lharmonogram realizowanej pracy z charakterystyką 
poszczególnych etapów i czynności realizowanego zlecenia z 
podziałem na wykonujących je pracowników

lobsługa reklamacji, współpraca z podwykonawcami

lrozliczenie wykonanej pracy, pełne podsumowanie stanu 
rozliczeń z klientami - lekarzami i pacjentami

lwystawianie rachunków i faktur, rejestr rachunków i faktur, 
wykonywanie korekt

lbezpośrednia komunikacja z programem stomatologicznym 
ProDentis umożliwiająca elektroniczną wymianę zleceń        
i rozliczeń z gabinetami stomatologicznymi - jedyne takie 
rozwiązanie w Polsce!!!

Słowniki
lsamodzielne definiowanie najważniejszych nazw i pojęć

lsłownik produktów i cennik

ldefinicja kategorii cenników i produktów

llista wykonywanych w pracowni produktów i ich kategorie - na 
przykład: korona kompozytowa, korona teleskopowa, wkład KK

ldefinicja etapów i czynności wykonywanych zleceń

llista używanych materiałów i ich jednostki miary

lpozycje harmonogramu

llegenda zakresu prac

lstanowiska pracowników i profile pracowników

Magazyn
llista dostawców materiałów

laktualny stan magazynowy materiałów

lodnotowanie przyjęcia materiałów wraz z numerem LOT

loznaczenie kodem kreskowym partii materiałowych 
wykorzystywanych przy zleceniach 

llista materiałów z podziałem wg terminu ważności 
(nieprzeterminowane, ze zbliżającą się datą ważności, 
przeterminowane)

Administracja
ldane firmy z możliwością dołączenia logo w formie graficznej 

aby było widoczne na wszystkich wydrukach

ldane pracowników i definiowanie dla nich praw dostępu

lwykonywanie kopii zapasowych - bezpieczeństwo programu

lustawienia parametrów programu -  wycena kosztów realizacji 
prac wg punktów lub PLN, ustawienia lokalizacji dla zdjęć

Moduły i funkcje programu

Protetis - kompleksowa obsługa pracowni protetycznej
Faktury i rachunki
lrozliczenie wykonanej pracy, pełne podsumowanie stanu 

rozliczeń z klientami - lekarzami i pacjentami

lwystawianie rachunków i faktur 

lrejestr rachunków i faktur 

lrejestr dokumentów spłaconych i niespłaconych, bądź 
rozliczonych częściowo

lkorekty faktur i rachunków
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