Ceník podpory pro stávající klienty
v základní konfiguraci produktů
Ceník platný od 1. 1. 2023
Poslední aktualizace 1. 11. 2022
Všechny ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH a bez DPH ve výši 21%.

uživatelská podpora ambulantního systému měsíčně
DENTIST+® základní systém
Zahrnuje kompletní řešení pro potřeby zubní ambulance (kartotéka pacientů,
vedení dekurzu, grafický zubní kříž s možností automatického vyúčtování
pro pojišťovny i pro přímou platbu, výpočet indexů, styk se zubní laboratoří,
tvorbu a opravu dávek pro pojišťovny a mnoho dalších funkcí.
DENTIST+® služba
Součástí produktu DENTIST+ služba jsou CGM eTRŽBY, eDávky, eKontrol, eParafa, PC
BREVÍŘ, eNeschopenka, Obrazová dokumentace, SIGN PAD a aktivace služby CGMesky.
DENTIST+® DH
Nabízí snadné vedení kartotéky, přehledné a úplné zadávání dat do grafického
dentálního kříže, jejich zobrazení a předávání, komunikaci s klienty formou
SMS, platby přes platební terminál a elektronicky vedenou dokumentaci včetně
kvalifikovaných časových razítek. Systém lze použít v praxi dentální hygieny i ve
spolupráci se zubním lékařem, který už používá software DENTIST+®
1

další
pracoviště

8801

2401

1064,80

290,40

1 7901

6501

2 165,90

786,50

9501

1 149,50

Předplatné podpory zahrnuje aktualizace programu, bezplatný nárok na nová funkční rozšíření programu a telefonickou poradenskou službu. Zajišťuje také snížené ceny dalších poskytovaných služeb. Verze neobsahující komerční sdělení (reklamu)
má cenu, předplatného uživatelské podpory navýšenu o 50 %. Její fakturace probíhá dle platných obchodních podmínek.

uživatelská podpora volitelných rozšíření měsíčně

základní
pracoviště

další
pracoviště

350

CGM TERMINÁL USB
bezkontaktní platební terminál, verze USB

423,50

CGM TERMINÁL WiFi
bezkontaktní platební terminál, verze WiFi

592,90

eDávky
přímá elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami

150

50

181,50

60,50

eKontrol
automatická a průběžná kontrola důležitých údajů pro bezchybné vyúčtování
zdravotní péče (registrace pacienta, zdravotní pojišťovna, druh pojištění)

490

190

229,90

90

108,90

eParafa
elektronické vedení dokumentace

240

160

290,40

193,60

CGM ČASOVÁ RAZÍTKA
kvalifikovaná časová razítka pro jednoho lékaře

229,90

SIGNPAD integrace
podpora podpisových tabletů
PC BREVÍŘ2
poskytuje podrobné informace o léčivých přípravcích registrovaných v ČR
eNeschopenka
elektronické odesílání neschopenek na ČSSZ
Obrazová dokumentace
CLICKDOC Telekonzultace
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Fungování tohoto modulu je zajištěno pouze po dobu předplatného podpory.
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uživatelská
podpora měsíčně

Systém elektronické čekárny NEKLEPAT CZ

350

Verze DISPLEJ
elektronická fronta s ovládacím displejem

423,50

Verze BASIC
základní elektronická fronta

423,50

350
75

Vyvolávací systém LITE
pouze s verzí DISPLEJ nebo BASIC

90,75

Vyvolávací systém PRINT
tisk pořadových štítku pouze s verzí DISPLEJ a vyvolávacím systémem LITE

44,77

37

Ceník služeb
CGMesky

cena jedné SMS

1,7

odesílání SMS zpráv přímo z programu

2,06

Ostatní služby pro uživatele

s podporou

1 3203

Vyžádaný servis na místě
cena za hodinu

1 597,20

Vyžádaný servis vzdáleně
každých 15 minut telefonní HOTLINE nebo vzdálené zprávy

19,36

2 6403

3 194,40

660

798,60

5 929

Přenesení systému
Zahrnuje přenesení systému jako celku na jiný nebo reinstalovaný
počítač, včetně všech rozšiřujících modulů a služeb

2 5005
3 025

První započatá hodina práce se účtuje celá, dále je účtována každá započatá 0,5 hodina. Servisní práce prováděné mimo
pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna nebo v době od 17:00 do 8:00 jsou za příplatek 100 %.
Poplatky se vztahují na zásahy nad rámec předplacených paušálů nebo zásahy přesahující dobu trvání 10 min.

CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
Budova C, Coral Office Park
Bucharova 2657/12
158 00 Praha 5

tel.: 246 007 820
e-mail: obchod.cz@cgm.com
www.dentist.cz
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Změna nabyvatele licenčních práv
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Cestovné
cena za 1 km

3

3304

bez podpory

