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SMLOUVA o DODAVCE SOFTWARE
(evidenéni éislo smlouvy Zhotovitele 80-3924)

uzavfené (116 § 1746 odst. 2 zékona 0. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, v platném znéni,

kterou niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfely smluvni strany:

1. Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — NOV}? Hradec Krélové

zastoupené: prof. MUDr. Vladimirem PaliékOu, CSc., dr. h. 0., feditelem

1C: 00179906

010: (:2 00179906
bank. spojeni: éeské nérodni banka

61310 fiétu: 24639511/0710

jako objednatel ((1316 jon ,,objednatel“)

na strané jedné

a

2. STAPRO s. r. 0.

so sidlem: Pemétjrnské némésti 51, 530 02 Pardubice

zastoupené: 111g. Leoé Raibr, jednatel spoleénosti '

16:; 13583531
1310: CZ699004728
bank. spojeni: CSOB, a.s., poboéka Pardubice

éislo 110m: 271810793/0300

zapséna v OR/ZR vedeném u Kraj ského soudu v Hradci Krélové, oddil C3 Vloika 148

jako zhotovitel (dale jen ,,zhotovitel“)
na strané druhe’.

élének 1

Uéel smlouvy

1.1 Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu 2a fiéelem dodéni a implementace software pro

laboratof IV. interni hematologické kliniky FN HK (dale jen HEM) pro specifikované

éinnosti objednatele, pfimérené integrovaného s ostatnimi systémy IT objednatele.

Softwarové feéeni musi byt uiivatelsky komfortni a automatizované, bezpeéné,

s kontrolou véech relevantnich procesfi.

1.2 S ohledem na shora uvedené bere zhotovitel na Védomi, fie objednatel je nejvétéim

poskytovatelem zdravotnich sluieb v Krélovéhradeckém kraji a z p0h1edu platné prévni

fipravy kybemetické bezpeénosti je poskytovatelem zékladni sluiby (zhotovitel bere na

Védomi povinnosti, ktcré mu vypljrvaji z postaveni Vjiznamného dodavatele), pf-iéemi

fédny chod jcho systému HEM pfedstavuje kliéovou sloiku pro fizeni jeho provozu,

maj 1' 01’ podstatny Vliv 11a poskytovéni zdravotm’ch sluzeb objednatele.

Clének 2
Pi‘edmét smlouvy

1W 3‘ I11 »



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele dodat a implementovat softwarové

feéem’ HEM systém objednatele (déle jen ,,dilo“), vée bliie specifikovéno v élanku 3 a

zévazek objednatele za fédné a véas poskytnuté plnéni zaplatit smluvenou odménu.

Tato smlouva se uzaviré V souladu se zadévaci dokumentaci objednatele ze dne
27. 2.2019, a to ma zékladé vysledku vefejné zakézky malého rozsahu snézvem

,,Software pro laboratof' IV. interni hematologické kliniky FN HK“ zadané dle

interm’ smérnice (E. 2 0 zadévéni vef‘ejnych zakézek vsouladu sustanovenim § 31
zékona 6134/2016 81)., 0 zadavéni vefejnych zakézek, Vplatném znéni (dale jen
”vefejné zakézka“), pod evidenénim éislem vefejné zakézky: P19V00152492 a
nabidkou zhotovitele ze dne 6. 3. 2019, které je spoleéné se zadévaci dokumentaci
vefej né zakézky nedflnou souéésti této smlouvy.

(”:Iének 3
Specifikace pi‘edmétu smlouvy

Pfedmétem smlouvy je dodéni a implementace sofiwarového feéeni HEM systému

objednatele s podporou udriitelnosti minimalné p0 dobu 10 let, ato V rozsahu a s

Vlastnostmi vymezenymi vzadévaci dokumentaci objednatele 26 due 27. 2 2019,

nabidce zhotovitele 26 due 6. 3. 2019 a pfilohy 6. 1 této smlouvy.

Dilern se rozumi véestrarmé modemi systém, ktery bude bez VYZHamnéjéich zmén

provozuschopny p0 fadu let, zaloieny na modernich, V‘s’eobecné uznévanj/ch a praxi

ovéfenych technologiich a standardech véetné platformy pro vyvoj systému, typ a verze
vyuiivané databéze, bezpeénost systému apod. Systém musi umoifiovat budouci rozvoj

podle poiadavkfi objednatele napi'. formou akvizici nové vytvofenych SW modulfi nebo

rozéifovéni 11a daléi pracoviété.

Veékeré data, pochézejici z éinnosti objednatele, se kterj/mi pfijde zhotovitel pfi plnéni
pfedmétu této smlouvy do styku, zfistévaji p0 celou dobu Vlastnictvim objednatele.

Pfistup objednatele k veékerym datfim objednatele vloienSIm do informaém’ho systému,

zpracovévanym a uchovéwanj/m v informaénim systému nesmi by: zhotovitelem jakkoli
fimyslné omezen éi podminén, napf‘. pfistupovymi hesly éi jinjrm zpfisobem, a to p0

celou dobu provozu tohoto informaéniho systému. To neplati, sjednaji-li smluvni strany

pisemné néco jiného. Zhotoviteli néleii prévo uzivat tato data v§hradné v rozsahu

nezbytném k plnéni pfedmétu této smlouvy.

V rémci implementace sofiwarového feéeni je dale souéésti pfedmétu smlouvy:

- instalace dila na zafizeni obj ednatele,
- inicializace databéze a pfevod dat z pfivodm’ databéze,
- pfepojeni modalit,
- realizace integraénich vazeb dodévaného dila s osta’mimi systémy v rémci

IT infrastruktury objednatele,
- ékoleni zaméstnancfi objednatele rozdélené pro uiivatele systérnu a pro

sprz’wu systému,
- instalace testovaci prostfedi dle poiadavkfi objednatele a v rozsahu

stanovenj/m v zadévaci dokumentaci vefejné zakézky,
- provedeni testfl,
- zkuéebni provoz.

Nedilnou souéésti pfedmétu smlouvy je déle:



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

— dodévka éasové a mistné neomezenych licenci potfebnSIch pro provozovéni

a uiivéni dodaného dila objednatelem v rozsahu specifikovaném V nabidce

zhotovitele a zadévaci dokumentaci vefejné zakézky,
- uiivatelské dokumentace v rozsahu potfebném pro béiny provoz systému

apro béinou sprévu systému, véetné popisu databézového modelu

a struktury tabulek.
— popis nezbytného rozsahu dat pro zélohova’mi a popis postupu vytvof'eni

zélohy dat aplikace a popis postupu pro obnovu dat ze zélohy; pokud v Ease

fiéastm’k provede zrnény v pfedmétu doda’wky, které by vyée uvederré

postupy ovlivfiovaly, je povinen pfedat objednateli aktualizovany popis

nezbytného rozsahu dat pro zélohovém’, popis postupu vytvofeni zz'ilohy

. nebo obnoveni dat souéasné s uvedenim upravcného pfedmétu dodévky do

provozu.

élének 4

Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v nésledujicich terminech:

- Zhotovitel uvede plném’ do zkuéebru’ho provozu do 2 mésicfi ode dne doméeni

vyzvy k zahéjeni plném’ ze strany objednatele. Pfedpoklédané délka zkuéebniho

provozu je 2 mésice.

0 Dokonéeni celého dila provede zhotovitel nejpozdéji do 4 mésicfi ode dne

doruéeni Vyzvy k zahéj eni plnéni ze strany obj ednatele.

Do této doby se nepoéité doba, kdy neni moiné zprovozm’ch dfivodfi na strané

objednatele provédét realizaci (tj. obdobi od 1. 7. 2019 do 31. 10. 2019).

Objednatel si vyhrazuje prévo z provoznich dfivodfi pfiméfené posunout vyée uvedené

terminy, pfiéemi v tomto pripadé zhotoviteli nevzniké nérok na pfipadné da1§i néklady

3 firm souvisejici.

Zkuéebni provoz bude zahéjen p0 podpisu protokolu o prede’mi dila do zkuéebniho

provozu oprévnénjimi zéstupci smluvnich stran.

Pro vzdélenjr pristup zadavatel poiaduje vyuiit stévajici infrastrukturu FN HK —

zaloienou na pfistupech pres VPN koncentrétory, které jsou vlastnény zadavatelern.

Pfistup na server(y) bude realizove’m pomoci sluiby ,,Vzd2’11ené plocha“ (RDP - protokol

TCPI3389, nebo SSH — protokol TCP/22).

Zhotovitel je povinen prfibéiné informovat objednatele o realizaci p1néni dila 11a

kontrolnich dnech a predklédat inforrnace o stavu rozpracovanosti. Terminy

kontrolnich (1a uréi objednatel. Objednatel je oprévnén na zékladé informaci ziskanjzch

0d zhotovitele pfedklédat pfipominky k rozpracovanému reéeni a névrhy na jeho fipravy

(déle jen,,pfipominky“). Zhotovitel je povinen vynaloiit maximélni moiné fisili pi‘i

zapracovém’ téchto pripominek do dila, pripadné objednateli rédné Vpisemné forrné

odfivodnit, proé nemohou byt pfipominky akceptovény.

V pfipadé, ie vprfibéhu zku§ebniho provozu budou ze strany objednatele

identifikovény vady dila anebo nedodélky, je objednatel oprévnén prodlouiit délku

zkuéebniho provozu tak, aby dilo bez vad a nedodélkfi bylo ve zku§ebnirn provozu

minimélné po dobu 14 dm’.



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

5.1

5.2

5.3

V rémci zkuéebniho provozu bude provédéno, za nezbytné souéinnosti zhotovitele,

testovéni a ovéfeni funkénosti dila na zafizeni objednatele, a to s ohledem na podminky

a poéadavky stanovené objednatelem na zékladé této smlouvy.

Veékeré vady dfla anebo nedodélky zjiéténé vprfibéhu zkuéebniho provozu je

objednatel povinen oznémit zhotoviteli pisemné. Zkuéebni provoz bude ukonéen

podpisem akceptaém'ho protokolu povéfenymi zéstupci smluvnich stran, a to V pfl’padé,

fie dflo bude vrémci zkuéebniho provozu bez vad a nedodélkfi nebo bude vykazovat

nepodstatné vady éi nedodélky (napf. chybové hlééky, které nemaji vliv na.

funkcionalitu sofiwaru). Pfi ukonéeni zkuéebm’ho provozu budou tyto vady (“:i

nedodélky pisemné specifikovény a bude stanovena lhfita k jejich odstranéni.

Mistem plnéni je Fakultni nemocnice Hradec Krélové, se sidlem Sokolské 581, 500 05

Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové.

Zévazek zhotovitele bude splnén pisemnjrm pfeda’mim fédné a Véas provedeného dila

V odpovidajiei kvalité objednateli p0 fispééném ukonéeni zkuéebniho provozu podpisem

akceptaéniho protokolu a pfevzetim dila povéfenj'mi zéstupci smluvnich stran. Souéésti

pfeda’waného dila je i veékeré. piedepsané éi nezbytné dokumentace a povinné doklady

ke zhotovitelem pouiitjrm Vyrobkfim a protokol o proékoleni pfislu§njich zaméstnancfi
Objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfedéni a pfevzeti dila nejméné pét pracovnich

dni pfedem.

Vlastnické prz’wo k dilu pfechézi na objednatele okamiikem protokolémiho plnéni, tzn.

p0 akceptaci.

Prévo uiiti té éésti dila, které podléhé ochrané podle zékonfi upravujicich préva

duéevniho vlastnictvi, pfechézi na objednatele okamiikem pfedéni dila.

Nebezpeéi ékody zpfisobené pfi provédéni dila nese zhotovitel, a to a2 do okamiiku

akceptace dané etapy povéf‘enymi zéstupci smluvnich stran.

Kontaktni osobou, kterou objednatel povéfil kpfevzeti dila a k jednéni jménem

objednatele pfi zajiét’ovéni plnéni pfedmétu smlouvy je RNDr. Filip Vrbacky, Ph.D.,

495 833 794, filip.vrbacky@fnhk.cz.

Kontaktni osobou, kterou zhotovitel povéfil kpfedéni dila a k jednéni jménem

zhotovitele pf‘i zajiét’ovémi plnéni pfedmétu smlouvy je Mgr. 1V0 Panchértek, 1181.2

739 679 959, e—mail: panchartek@stapro.cz.

élének 5

Cena dila a licenéni poplatky

Cena dila byla sjednéna dohodou smluvnich Stran a éim' 568 395,— K6 bez DPH. Bliiéi

specifikace ceny dfla je uvedena V pfiloze 6. 3 této smlouvy.

Cena dila se sjednévé jako koneéné a maximélné pfipustné. V této cené jsou zahmuty

veékeré néklady zhotovitele spjaté s realizaci dila, exportcm dat ze souéasného systému

do nového, a to véetné licenénich poplatkfi a nékladfi spjatych s pracemi souvisejicimi s

realizaci dila, ktere' zhotovitel mél nebo mohl piedpoklédat. K cené dila bude pf‘ipoétena

DPH podle aktuélné platné sazby.

Uhrada ceny dila bude provedena po akceptaci. Zhotovitel doruéi fakturu — dafiovy

doklad p0 akceptaci.



5.4 Kromé nélezitosti uvedenych V Zékoné ("3. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, V6

znéni pozdéj§ich pfedpisfi, je zhotovitel na faktufe — dafiovém dokladu - povinen uvést

tyto fidaje:

a) oznaéeni dokladu jako faktury, >
b) éislo smlouvy dle éislovéni objednatele, l

c) den vystaveni, den odeslém' a den(lh1°1ta) splatnosti faktury,
'

d) koneény pfij emce a misto plnéni,

e) 160 a DIC smluvnich stran,

f) oznaéeni penéiniho fistavu a éisla fiétu, na ktery mé byt placeno, |

g) poéet pfiloh a kontaktni fidaje osoby, které dafiovy doklad vystavila, i !

h) nézev a cvidenéni éislo vefejné zakézky,

i) prohlééeni zhotovitele, 2e ke dni vystavcni faktury nem’ veden V registru

nespolehlivych p1 étcfi dané z pfidané hodnoty.

5.5 Na fakmfe — dafiovém dokladu je zhotovitel povinen uVést poloiky rozdélené na typ !

investiénich nékladfi a provoznich nékladfi. Zvléét’ poiadujeme poloiku samostatné
:

vyélenénou pro licence.

5.6 Pokud faktura pfedloienz’l zhotovitelem neobsahuje Véechny ze’lkonem a smlouvou

stanovené néleiitosti, je objednatel oprévnén ji do data splatnosti vrétit s tim, fie
zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novym tenninem splatnosti.

V takovém pfipadé neni objednatel v prodlcni s fihradou faktury. Nové lhflta splatnosti,

co d0 poétu dnfi nikoli kratéi n62 lhfita pfivodm’, zapoéne béiet dnem fédného doruéeni

Opravené éi nové vystavené faktury objednateli.

5.7 Splatnost faktur je 30 dni ode dne jejich prokazatelného doruéeni objednateli. Platebni

povinnost objednatele se povaiuje za splnénou dnem, kdy je pfisluéné ééstka odepséna

z bankovniho fiétu objednatele.
S

5.8 Veékeré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteéfiuji prostfednictvim bankovniho i

spojeni uvedeného V zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel prohlaéuje, Ze uvedené éislo jeho
1

bankovniho 136m splfiuje poiadavky (118 § 109 zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané

hodnoty, V platném znéni, a jedné se 0 zvefejnéné éislo fiétu registrovaného plétce dané

z pfidané hodnoty.

5.9 Zhotovitel prohlaéuje, 2e ke dni uzavfeni této smlouvy nem’ veden V registru 'h

nespolehlivjrch plétcfl dané z piidané hodnoty a ani mu nej sou znémy iédné skuteénosti, 1

na zékladé kterjzch by s nim sprévce dané mohl zahéjit fizeni 0 prohlééeni za .
nespolehlivého plétce dané dle §106a zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani zpfidané i;

hodnoty, V platném znéni.
h

5.10 Objednatel, jako pfijemce zdanitelného plnéni, je oprévnén, V pflpadé, fie zhotovitel je "I

V okamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni veden V registru nespolehlivfrch plétcfi !

dané z pfidané hodnoty, uhradit ééstku odpovidajici Vj/éi dané z pfidané hodnoty na fiéet
'

spra’wce dané za zhotovitele. Uhrazeni ééstky odpovidajici V57§i dané z pfidané hodnoty

na fiéet sprévce dané za zhotovitele bude povaiovéno V tomto rozsahu za splnéni

ze’wazku obj ednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

5.11 Objednatel neposky‘cuje zélohové platby.

Clének 6
Préva a povinnosti smluvm’ch stran



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel je povinen provést dilo podle této smlouvy, tj. veékeré dodavky

aimplementaci kompletné a V6 vysoké kvalité, v rozsahu dle této smlouvy, zadévaci

dokumentace vefejné zakazky a nabidky zhotovitele. Stejné ustanoveni plati i pro

éinnosti, vyrobky, zafizeni a dodavky V§ech dodavatelfi zhotovitele. Zhotovitel ma

prévo vykonat veékeré préce zpfisobem, ktery povaiuje za nejvjzhodnéjéi kfadne'mu

provedeni dila pfi respektovéni fiéelu této smlouvy, dohodnute’ho éasove’ho postupu,

smluvnich terminfi a daléich prav a povinnosti dle této smlouvy. Postup praci musi

odpovidat V tomto ramci zéjmfim objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi provédéni pfedmétu plnéni dodriovat veékeré platné normy,

zékony, provadéci vyhlééky a metodiky tykajici se jeho oinnosti pro objednatele. Pokud

poruéenim téchto pfedpisfi vznikne ékoda, nese veékeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pf‘i poskytovéni plnéni v prostorach objednatele éi jeho

smluvnich partneri'l dodriovat veékeré interni pfedpisy a pravidla objednatele (:1 jeho

smluvniho partnera, jei mu budou ze strany objednatele pisemné oznameny. Zhotovitel

nesmi zasahovat do obsahu dat zpracovavam'rch V rémci plnéni, jakjrehkoliv dat

objednatele éi jeho smluvnich partnerfi ani provést zasah, ktery by ovlivnil 6i mohl

ovlivnit funkcionalitu hardware objednatele éi jiného software provozovaného na

hardware objednatele, Véetné pracovnich stanic, pokud nebude s objednatelem

dohodnuto jinak.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji vzaj emné se neprodlené informovat 0 Skuteénostech,

které znemoifiuji, resp. podstatné omezuji, plnéni jejich povirmosti z této smlouvy, a to

do 7 pracovnich dnfi ode dne vzniku takové skuteénosti. V opaéném pf‘ipadé odpovida

ta smluvni strana, které svou informaéni povinnost fédné nesplnila, druhé smluvni

strané za ékodu, vzniklou v pfiéinné souvislosti s poru§enim infonnaéni povinnosti dle

tohoto odstavce.

Zhotovitel se dale zavazuje uchovévat véechny doklady, dokumenty a data p0 dobu

a zpfisobem stanovenym platnymi pra'wnimi pfedpisy CR, napf. zakonem 6. 563/ 1991

ofiéetnictvi, v platném znéni, a zékonem é. 499/2004 8b., 0 archivnictvi a spisové

sluibé a o zméné nékterych zakonfi, v platném znéni.

Zhotovitel proh1a§uje, ie je srozumén 5 firm, ie je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona

é. 320/2001 8b., 0 finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterjzch zakonfi,
V platném znéni, osobou povinnou spolupfisobit pfi Vykonu finanéni kontroly provadéné

v souvislosti s fihradou zboir’ nebo sluieb z vefejnj/ch vydajfi.

Smluvni strany jsou povinny dodriovat pravnimi pfedpisy stanovené povinnosti

k ochrané prav prfimyslového a jiného duéevniho Vlastnictvi, jakoi i chranit prava

spadajiei do autorského prava, ochrany obchodniho, hospodafského a stétniho tajemstvi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby objednatel nabyl pflsluéna opravnéni z prav

duéevniho Vlastnictvi, které se tykaji pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytna pro fadné

plnéni této smlouvy.

V ramci poskytovani souéinnosti nesmi dochazet k nadmémému zatéiovani objednatele

aktivitami, které dodavatel jakoito odbornik na dodz’mi dila by mél byt schopen vyfe§it

Vlastnimi silami. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou souéinnost spoéivajici

zejména vpfipravé informaci, dokumentfi a dat, které jsou ze strany objednatele

nezbytné poskytnout pro fédné dokonéeni dila nebo dfivodné a véas zhotovitelem

poiadovany. Objednatel poskytne zhotoviteli souéinnost do 5 pracovnich dni ode dne

pisemného vyzvani k poskytnuti souéinnosti, nedohodnou—Ii se smluvni strany jinak.



élz’mek 7

Odpovédnost za vady

7.1 Zéruéni doba poéina béiet 0d fadného protokolarniho pfedani plnéni prostého vad

a nedodélkfi a éini 24 mésicfi.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, 2e plnéni bude mit Vlastnosti stanovené zadavaci dokumentaci

vefejné zakazky, obsahem nabidky zhotovitele, touto smIouvou a technickjnni normami

vztahujicimi se na dilo, a to p0 dobu poskytnuté zéruky bez ohledu na skuteénost, zda se

jedna o vadu skrytou nebo zjevnou, ktera mohla byt ze strany objednatele

identifikovana pfed datem protokolarniho pfeda’mi.

7.3 Zhotovitel se zavazuje V ramci realizace 0d okamiiku pfechodu do zkuéebniho provozu

odstranit veékeré vady a nedostatky, a to V niie uvedeném rozsahu:

Maximalni doba néstupu Maximalni doba do odstranéni

dodavatele na f'eéeni 0d zahajeni Feéeni

zaéatek feéeni zévady p0 nahlaéem' nasledujici pracovni den 8 bed

zaéatek feéeni poruchy p0 nahlaéeni 2 hod 4 bed

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli zamku za to, 26:

poskytnuté plnéni bude 0d okamiiku jeho dodam’ do konce zaruéni lhfity bez vad a

bude fungovat v souladu se specifikacemi uvedenjzmi ve smlouvé (véetné

specifikaci rozhrani a spoluprace s moduly asystémy od jinjrch softwarovjlch

virrobcfi),
zrealizované plnéni spravnym, nezkreslenym a fiplnym zpfisobem zpracovava

veékera data,

plnéni ve své dodané nebo dodavatelem implementované podobé nebude

obsahovat Viry nebo jiné dysfunkce, které by zabranily objednateli uiivat pfedmét

plnéni nebo které by zpfisobily, Ze pfedmét plném’ pfestane fungovat nebo jeho

fungovani bude omezeno nebo jinak negativné ovlivnéno,

zrealizované plnéni bude fédné fungovat v prostf‘edi objednatcle, zejména Ze bude

fimgovat na jeho IT infrastruktufe, bude zajiéfovat pfebirani a pfedavani dat z/do

stavajicich informaénich systémfi objednatele,

jakékoli plnéni dodavatele dle smlouvy ani uiivani pfedmétu plnéni ze strany

objednatele dle této smlouvy neporuéuje a ani nebude mit 23 nasledek poruéeni

jakéhokoliv prava duéevniho Vlastnictvi tfetich osob. V pfipadé, it: zhotovitel

poruéi tento zavazek, je zhotovitel odpovédny 2a veékeré dfisledky z toho

plynouci, zejména je povinen neprodlené zajistit objednateli prévo uiivat plnéni,

jeZ nebude naruéovat prava duéevm'ho vlastnictvi tfetich osob a nahradit

objednateli veékerou ékodu, ktera tim byla objednateli zpfisobena. Zhotovitel

prohlaéuj e, do je opravnén poskytnout objednateli licenci 11a poskytnuté plnéni.

instalaci a implementaci plnéni bude ze strany zhotovitele poskytovana s odbornou

pééi v souladu s touto smlouvou a prostf'ednictvim pracovnikfi zhotovitele

disponujicich dostateénym vzdélénim a zkuéenostmi s poskytovanim daného

plnéni,

funkcionalita plnéni bude p0 celou dobu ode dne pfijeti piedmétu plnéni do

okamiiku ukonéeni poskytovani Podpory plnéni v souladu s touto Smlouvou

av souladu s v té dobé platny'rmi prévni pfedpisy Ceské republiky, metodikami

a daléimi normami, které se vztahuji k dané problematice a éinnosti objednatele.



7.5

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Objednatel mé vfiéi zhotoviteli tato préva z odpovédnosti 2a vady:

a) prévo na bezplatné odstranéni reklamovanych vad,

b) préwo na poskytnuti pfiméf'ené slevy z ceny odpovidajici rozsahu

reklamovany'lch vad oi nedodélkfi,
c) prévo na odstoupeni od smlouvy, kdy vady éi nedodélky jsou takového

charakteru, 26 podstatné ztéiuji éi dokoncc bréni v uiivéni dila. Za vady

podstatné ztéiujici éi dokonce brénici v uiivéni dfla se povaéuji i vady, které

jsou opakovaného charakteru.

élének 8
Mléenlivost

Zhotovitel se zavazuje zachovévat pfisnou mléenlivost a bez pfedchoziho pisemného

souhlasu objednatele nezvefejnit éi jinjim zpfisobem nezpfistupnit, at’ ui zémémé éi

nevédomé, ti‘etim osobém informace tykajici se plnéni pfedmétu této smlouvy, a to i p0

skonéeni éi zéniku platnosti této smlouvy.

Zhotovitel neni oprévnén jakkoliv naklédat s daty obeeny’rmi 0d objednatele, pfenééet

je, zélohovat (”:1 kopirovat jakoukoliv jejich éést bez védomi objednatele.

Zhotovitel se zavazuje udréovat v tajnosti pfedané podklady, technickou dokumentaci i

daléi informace, které se dozvédél v souvislosti s touto smlouvou a provédénim dila.

Zhotovite] je pOVinen k ochrané tohoto obchodniho tajemstvi zavézat i osoby, které

pouiije k provedeni dila.

élének 9

Smluvni sankce

fipadé, 16 se 2 dfivodfi na strané zhotovitele dostane zhotovitel do prodlem’ se

splnénim lhfit stanovenf/ch V (:1. 4.1 a 4.2 této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli

smluvni pokutu ve vyéi 2.000,— Ké za kaidj/ i zapoéaty den prodleni.

Jestliie se zhotovitel dostane do prodleni s néstupem na feéem’ poiadavku s prioritou

pomchy dle (:1. 7 odst. 7.3 této smlouvy, je objednatel oprévnén uplatnit smluvni pokutu

2.000,- KE’: za kaidou zapoéatou hodinu prodleni.

Jestliie se Zhotovitel dostane do prodleni s néstupem na feéeni poiadavku s prioritou

Zévady dle (:1. 7 odst. 7.3 této smlouvy, je objednatel oprévnén uplatnit smluvni pokutu

1.000,- Kc": 2a kaidou zapoéatou hodinu prodleni.

Jestli'Ze se zhotovitel dostane do prodlem’ s odstranénim poiadavku s prioritou pomchy

dle (El. 7 bodu 7.3 této smlouvy, je objednatel oprévnén uplatnit smluvni pokutu 5.000,-

Ké za kaidou hodinu nefunkéniho systému.

Jestliie se zhotovitel dostane do prodleni s odstranénim poiadavku s prioritou zévady

dle (:1. 7 bodu 7.3 této smlouvy, je objednatel oprévnén uplatnit smluvni pokutu 1.000,-

Ké za kaidou hodinu nefunkéniho systému.

Jestliie zhotovitel poruéi svfij zévazek uvedeny V ('31. 8 této smlouvy, jc objednatel

oprévnén uplatnit vfiéi zhotoviteli smluvni pokutu ve V§I§i 100.000,- Ké za kaidé

takovéto poru§eni zvléété, a to i opakované.



9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

V pfipadé, Ze objednatel bude V prodleni se zaplacenim pfedloiené faktury zhotovitele,

zaplati zhotoviteli smluvni firok z prodleni ve vyéi 0,025 % z dluiné ééstky za kaidy

den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prévo objednatele na néhradu §kody vzniklé

poruéenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyké.

élének 10
Zévéreéné ujednéni

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci obou

smluvnich stran a fiéinnosti dnem jejiho uvefejnéni V registru smluV.

Tate smlouva a Véechny prévni vztahy 5 mi souvisejici se Fidi éeskym prévnim fédem,

zejména zékonem ('3. 89/2012 Sb., obéanskym zékonikem, V platném znéni.

Objednatcl je oprévnén 0d smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, ie:

zhotovite1 neuvede dilo, obsahujici testovaci data, do zkuéebniho provozu V kompletrii

podobé, a to alespofi 1 ty'lden pfed plénovanjim zahéjenim zkuéebniho provozu dle

harmonogramu,

Provédi—li zhotovitel dilo vrozporu se zadémim, popf'. pfedmétem této smlouvy nebo

Vkvalité nesplfiujici obecné technické poéadavky, a to i pfes pisemné upozoméni

objednatele, anebo kdy vady éi nedodélky jsou takového charakteru, fie podstatné

ztéiuji éi dokonce bréni V uéivéni dila ke stanovenému fiéelu.

Zhotovitel nem’ oprévnén postoupit pohledévku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez

pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni 0d smlouvy musi bjlt provedeno pisemné, jinak j e neplatné. Smluvni strany

dohodly, is odstoupeni 0d smlouvy je fiéinné uplynutim tfi dnfi ode (1116 j eho doruéeni

zhotoviteli.

Jestliie bude platnost smlouvy ukonéena dohodou, éi odstoupenim zhotovitele pfed

dokonéenim dila, smluvni strany protokolémé provedou inventarizaci plnéni veékerych

éinnosti provedenjlch k datu, kdy byla ukonéena platnost smlouvy, a na tomto zékladé

provedou vyrovnéni vzéj emnj/ch zévazkfi Z toho pro né vyplyvajicich.

Veékeré zmény smlouvy lze provést pouze formou pisemnych vzestupné éislovanych

dodatkfl podepsanych oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Pfedmét smlouvy poskytnutjf 11a zékladé této smlouvy, resp. prz’wa a povinnosti z této

smlouvy vyplyvajici, pfechézi pfi zéniku objednatele na jeho prévniho néstupce.

Véechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo V souvislosti s ni, se strany

pfedevéim pokusi feéit vzéjemnou dohodou. Nedojde—li ke smiru, budou Véechny spory,

vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s n1, feéeny u vécné a mistné pf’isluéného

soud‘u V Ceské republics.

10.10Tat0 smlouva je vyhotovena vc dvou stejnopisech s platnosti originélfi, z nichi kaidé ze

smluvnich stran obdrii jedno vyhotoveni.

10.11 Smluvni strany prohlaéuji, ie je jim zném obsah smlouvy a 26 tuto smlouvu uzavf‘ely na

zékladé svobodné a Véiné Ville. Na dfikaz této skuteénosti pfipojuji své podpisy.
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Pfiloha E. 1 - Podrobné specifikace dila
a:

1. Popis fe§eni — v élenéni dle Zadévaci dokumentace (Pfiloha 6. 4)

Obecne pozadavky na

A01 Systém musi poskytovatjednotné SW prostfedi pro véechna pracoviété laboratofe IV.

interni hematologické kliniky FN HK (délejen HEM). Ovlédéni uiivatelskych aplikaci musi

by'rtjednotné z hlediska grafického uiivatelského rozhrani s moinosti customizace pro

jednotlivé pracovm’ky, resp. skupiny pracovnikfi.

A02 Poiadujeme moderni grafické uiivatelské rozhrani.

A03 Véechny éésti systému musi byt navzéjem integrované, pfipadné modulémé

koncipované. V pfipadé modulérniho uspofédéni musi systém umoifiovat vyhledévéni

souvisejl’cich dat napfié jednotlivymi moduly.

A04 Systém vyhovuje a po dobu platnosti servisni smlouvy bude vyhovovat aktuélnl' prévni

legislatlvé, sprévné laboratomi a Wrobni praxi i ostatnim poiadavkfim a normam platnych

pro dané laboratofe a L'Jseky. Analogicky systém musi garantovat promiténi véech zmén v

metodikéch styku se zdravotnimi pojiét’ovnami.

A05 Systém musi bid homogenni z hlediska databézového prostfedl', tj. jednotné databézové

prostfedi. pouze jeden typ databéze (napf. MS SQL, Oracle, aj.) pro celé feéeni.

A06 Pro snadnéjéi a bezchybnou sprévu jsou poiadovény spoleéné (sdilené) éiselniky pro

véechny moduly (regis1r pacientfi, éiselnik metod, mezi a jednotek, diselniky vykonfl,

MKN‘I 0‘ éiselnik interm'ch i externich iadatelfi, ...) v jedné SQL databézi.

A0? 0e systém musi spifiovat poiadavky akreditaénl'ho fizeni dle normy ISO 15189:2013.

A08 Dodavatel zajisti pfevod historickych dat ze stévajicich systémfl do nového LlSu.

Minimélné musi byt ze stévajicich L180 pfevedeno:

- Registr pacientfi
- Ciselnik metod véetné rozpoétfi flétovém’ + mezi metod
- Ciselnik iadatelfl
- Historické data pacientfi minimélné 10 let zpétné

- Formét pfeda’mi dat zadavatelem je popsén niie.

A09 Moinost élenéni provoznich organizaénich jednotek laboratofe do samostatnych

funkénich ce1kfi z hlediska:
- Pfijmu poiadavkfi.
° Zadévéni Wsledkfi.
' Kontroly vysledkfi.
- Tisku Weledkovjch listfi a sestav.
' Samostatné provozni Eiselné rady.

A10 Pristup ke véem modulflm LIS a jejich ovlédéni musi bytjednotné.

A11 Véechny éésti systému musi s uiivatelem komunikovat v éeském jazyce; pro tvorbu

individuélnich vystupfi, export a import data daléi funkce vyhrazené administrétorfim,

sprévcflm a vybranym uiivatelfim se pfipouéti komunikace v anglickém jazyce.

A12 Systém musi dovolit upravovat formuléfe (pfijem iédanky, vysledkovy list ,..)

vyékolenymi sprévci bez zésahu dodavatele.

A13 Véechny moduly LISu musi by”: zdokumentovény (musi byt dodén popis jejich fungovéni a

obsluhy véetné névaznosti na jiné éésti). Dokumentace systému postaéuje pouze

elektronicky, pfistupné v HelpDesku dodavatele. Vée v éeském jazyce.

A14 lnstalace novych verzi LIS na klientskych stanicich musi probihat plénované (napF. pFi

spuéténi aplikace), bez zésahu obsluhy a to i bez administrétorskych prév do Windows.

Systém aktualizaci musi umét zobrazovat informativni okno o plénované aktualizaci.

A15 Ke kaidé verzi LIS musi byt jeété pfed uvedenim do provozu dodéna elektronické

dokumentace LIS (mfiie byt na HeIpDesku) obsahujici:

- Opravy chyb a optimalizace
- Validaéni protokol veae
- Seznam vyfeéenych poiadavkfi Zadavatele ve verzi

A16 Dodavatel se musi zavézat provédét instalace novych verzi na serverovou éést dodaného |

systému zdarma v rémci servisni podpory v terminu schvéleném zadavatelem.
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A17 System musi podporovat datové rozhrani pro Wménu dat dle DS MZCR (VS a v4) 3 to pro
pfenos :Zédanek i vysledkfi.

- Pro kaidého 2adatele musi by’d administrétorem moiné nastavit vlastni exportni a
importnl' adresa’f k uklédéni i naéitani souborfi.

A18 Veékera’ data, pochézejfci z éinnosti objednatele, se kterymi pfijde zhotovitel pfi plnéni
predmétu této smlouvy do styku, zfistévaji po celou dobu vlastnictvim objednatele.
Pfistup objednatele k veékerym datfim objednateie vloienym do informaéniho systému.
zpracovévanym a uchovévanYm v informaénim systému nesml' bid zhotovitelem jakkoli
L’imyslné omezen ("3i podminén, napf. pfi'stupovymi hesly 6i jin9m zpflsobem, a to po oelou
dobu provozu tohoto informaéniho systému. To neplati, sjednaji-Ii smluvm’ strany
pisemné néco jiného. Zhotoviteli néleii prévo uiivat tato data tradné v rozsahu
nezbytném k pinéni predmétu této smiouvy.

A19 Nesmi dochézet ke zdriovéni obsluhy pfi béinych provoznich 0konech (napf. vyhledéni
pacienta, pfijem iédanky, vyhiedéni metody, uloieni zmén na iédance, vyhledéni
pfedchozich vysetfeni zvoleného pacienta) vlivem nedostateéné rychlé odezvy systemu.

A20 Systém musi mit moinost definovéni imaginérniho pacienta bez vyflétovéni na pojisfovnu
(napf. klinické studie, testy, pokusy)

A21 Klientské éést aplikace musi byt provozuschopné pod aktuélné podporovanou verzi 08

MS Windows (MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10).
A22 Klientské éést LISu musi byt provozusohopné pod 32bitovym i 64bitov9m operaénim

systémem.

A23 Dodavatel zajisti provozovéni systému Help Desk pro zadéva'ni poiadavkfi na Gpravy.
konfiguraci a konzultaci problémi’i. Historie poiadavkfl a odpovédi musi byt evidovéna.

A24 System je zaloieny na modemich a Vseobecné uznévanjrch technologicch standardech
s perspektivou rozvoje p0 dobu minimélné 10 dalsich let.

A25 Systém musi zajistit bezproblémovou komunikaci se systémovou schrénkou Windows pro
Vklédéni textfi. bez nutnosti Fesit kodovéni textu (problémy s diakritikou, apod.).

A26 Systém musi umoifiovat uiivateli rozpraoovat vice nezévislf/ch L'iloh souéasné napf.
prostfednictvim oken bez nutnosti diléi L'ilohy ukonéovat. Napf‘ moinost souéasné préce s
éiselniky, pfijmem poiadavkfi, vyhiedévéni v Iogu exportovanych vysledkfl a vyhleda'ni a
néhledu do fizené dokumentace.

A27 Sytém musi umoifiovat filtrovat v seznamech zobrazenych formou tabulky dle vseoh
sloupcfi a to véetné kombinace podml’nek souéasné v nékolika sloupcich.

A28 System musi umoifiovat podepisovéni elektronickych dokumentfi kvalifikovanS/m
elektronickYm podpisem. kvalifikovanou elektronickou peéeti a pfipojovéni
kvalifikovaného éasového razitka v sou|adu s pravidly podle eIDAS.

A29 Systém musi ve véech svgrch komponenta'ch kontinuélné garantovat shodu s legislativou
a rozhodnutimi orgénfi s vykonem stétni moci (napf. SUKL, SUJB), z nii za nejdfileiitéjéi
aktuélné povaiujeme zejména Vyhlééku 6. 98/2012 8b., 0 zdravotnické dokumentaci ve
znéni vyhlésky é. 137/2018 Sb. v platném znéni

Pfijem iédanek na vyéeti'eni

B01 Pfijem a evidence véech iédanek na vysetfeni (vloieni identifikace kiienta, iadatele a
metod do LlSu).

802 Pfijem iédanek moino provést nékolika zpiilsoby:
- Ruéni vloieni.
~ Pfevzeti e-Zédanky pomoci éteéky éérovfmh kédfi.

BOB Musi Wt zajisténa podpora préce s éérovymi kody pfi naéi'tam' identifikace pacienta a
poiadavkfi. -

BO4 Zajiéténa podpora tisku éérovych kédfl.

BOS ldentifikaéni ("zest éédanky musi obsahovat véechny povinné adaje die ISO 151892013 3
vsechny ddaje nutné pro sestaveni dévky pro pojiét’ovnu nebo fakturaci. Nastaveni

automatické kontroly zadanyoh poiadavkfi (sprévnost éisla pojisténce, dg. oddéleni,
pojiét’ovny) se zamezeni'm pFijmu nebo upozoménim pi'i chybéjicich nebo chybm’mh
fldajich — nastavitelné sprévci.

BOB Moinost kontroly RC pacienta pfi zépisu prfivodky on—line napojenim na portél VZP.
BO? Pfi pfijmu Zédanky moinost otevfeni I editace lokélnich (":iselnikfl (napl‘. registru pacienti’a,

pojiéfoven. dg, Zadateifl, metod,...).
BOB Moinost vloZeni textovych pozna’mek a to minimélné v rozsahu:

' inlerni poznémka (pouze pro vnitfni potfebu laboratofe)
° poznémka iadatele (sdéieni od Zédajiciho lékafe)
- vystupni poznémka {pozne’lmka k vysledku).
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809 Musi by”: umoinéno definovat nékolik centrélnioh pfijmfi poéadavkfi pro uiivatelem

definované laboratofe a jejich funkéni éésti (provozni éésti laboratofe) s automatickx’zm

rozpadem iédanky do jednotlivvch provoznich éésti laboratofe.

B10 Kaidy samostatny funkéni celek musi mit moinost nastavem’ vlastm‘ho formuléfe pfijmu

poiadavkfi.
B11 Moinost nastaveni piiznaku celé iédanky nebo vybranych metod na 2a'dance:

o Rutina.
. Statim.
- Vitélni indikace‘

Podpora téchto stavfl pfi daiéi préci v systému: pracovni protokoiy, komunikace s

anaiyzétory, vyhiedévéni Za'danek, statistické zpracovéni.

B12 Moénost provédét evidenci neshod na prfivodce. Nutno evidovat:
- Typ neshody (uiivatelsky definovany éiselnik typfi neshod).
- Reéeni neshody (uiivatelsky definovany biselnik feéeni neshod).
- MoZnost ovlivnéni chovéni LISu na zékiadé nastaveni jednotlivych neshod.

B13 Moinost evidence teiefonické doordinace poiadavkfi pfimo v iédance. Mésiéni souhrnny

pfedhied o véech doordinacich.

B14 Uiivatelsky definovany éiseinik typu materiéiu na iédance: Iidsky materiél, zvifeci

materiéi,...

B15 Obsah seznamfi iédanek jednotlivych provozfi Iaboratofe upravitelné pro kaidého

uiivatele systému individuainé véetné moinosti volby velikosti zobrazovaného pisma.

B16 Seznamy iédanek filtrovatelné dle vybranf/ch kritérii.

B1? Moinost evidence svozovvch tras na prflvodce s moinosti hromadného zapséni svozové

trasy k vybrany’rm Zédanka'm.

i318 Tisk pracovnich a pipetovacich protokolfi podle uiivatelsky definovatelnych kritérii.

C Hematologické laboratoi - kontrola vysledkfl, interni kontrola kvality

001 Moinost pofizeni Wsledkfi:
' Automatizovany pfenos z analyzétorfl.
- Poiizeni v pracovnich iistech resp. ve voiiteinych panelech.
- Porizeni ve formuléfi prfivodky.
- Automatické zpracovéni vypoéty 6i definovanymi procedurami.

002 Moinost vaiidace vysledkfl s moinosti 3 stupfiové kontroly.

005 Moinost vstupu pii kontrole vysiedkfl do moduli: potfebnych pro hodnoceni (historie

vysledkfi, rozporové vztahy a automatické hodnoceni na zékladé nastavenych pravidel u

meted), moinost snadného vloieni informace k metodé s moinosti uvedeni na

vysledkovém listu nebo pouze pro potfeby Iaboratofe. Pravidla pro hodnoceni musi bjrt

moiné nastavovat zaékolenymi pracovniky Zadavatele.

C06 Moinost nastaveni vypoétovych metod jednoduchym vloZenim vzorcfi pro vypoéet

uiivatelem.
CO7 Moinost nastaveni rozporfi a hodnoceni metod ve vzéjemné vazbé pfedem definované v

systému uiivateiem, napi. kontrolovat souéet diferenciélu 1,00.

COS Moinost nastaveni kritickych hodnot pro kontrolu nadiimitniho nérfistu nebo poklesu

hodnoty vysiedku.

COQ Nastaveni programu Interni kontroia kval'rty véetné mezipfistrojové kontroly. Piehied

veékerfioh vysledkfi kontrolnich vzorkfi zadanych manuélné nebo pfijatych on—Iine

z analyzétori'i podle jednotlivy'Ich éarii nebo die éisel vzorkfl. Je nutné automatické

vyhodnocovéni vysiedkfi: QC pomoci Westgardovych pravidel a jejich grafické hodnoceni

véetné moinosti statistického hodnoceni (prfimér, variaéni koefioient, bias. smérodatné

odchyika, nejistota vysiedku atd.).

C10 Moinost rychié evidence telefonicky hiééenych vysledkfl pfimo z formuléfe iédanky a

formuléfe pro zobrazeni vysledkfl. Moinost vytvofeni mésiéniho pfehledu véech

telefonickych hiééeni.

C11 Zéznam o véech operacioh provedenych s prfivodkou i kaidou jednotlivou metodou v

souiadu 5 1518922013.

C13 Archivace a spréva Denni knihy vysledkfi.

C14 Moinost efektivniho provedeni ,.Vertikélniho auditu“.

C15 Moinost evidence referenénich materiélfi a jejich éarii.

C16 Moinost definioe cilovych hodnot pro jednotlivé metody.

C17 Moinost uréit si viastni cilové hodnoty spolu s hodnotami deklarovanymi.

C18 Moinost zadéni a pfebiréni QC vvsledkfi:
- Manuéiné.
' Pfenosem z analyzétoru.

C19 Moinost zadéni komentéie k vysledkflm QC méfeni.
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020 Moinos’t dvoustupfiove validace vysledkfl QC.
C21 Dostupnost vysledku méfeni QC u iednotlivych laboratorm’ch vysledkfl véetné infomaci o

validaoi 6i komentéfich.

022 Prezentace QC dat v podobé:
- Tabulkového zobrazeni s barevnym hodnocenl'm.
- Lewey-Jennigsch graft].
- Youdenovych graft).

023 Moinost exportu podkladfl pro QC (napf. export hodnot vysledkfi metod ve vzorcich
pouiitych pro QC za uréené obdobl) ve formétu csv nebo xls.

C324 Moinost tiskové sestavy QC véetné graffi.
Elektronické iédanky, iédankovy klient

001 Moinost pfebl'rénl' elektronickych iédanek v DS MZ (DASTA v3. DASTA v4). Pro kaidého
iadatele musi byt moiné definovat adreséf se soubory DASTA samostatné.

D02 Moinost vytvéfeni elektronickych iédanek pro internl' iadatele nemocnice mimo
nemocniéni informaéni system (NlS) zadavatele bud' pomocl:
- Webového prohliieée
- Zédankoveho klienta

D03 Zédankové klienty nebo webovy prohliieé pro tvorbu elektronioks’zch ia’danek je moiné
spouétét na/zjednotlivych oddélenich nemocnice.

DO4 Za'dankovy klient nebo webovy prohliiei': spouéténgir na jednotlivych oddélenich nemocnice
umoifiuje prevzeli dat ze stévajiciho NISu v reélném éase pfi vytvéfeni Zédanky (jméno,

pi‘l’jmeni, RC, diagnéza, iadatel). Komunikace mezi iédankovém klientem a MS bude
probI'hat bud’ formou parametrfi URL odkazu nebo parametrfl pfikazové Fédky.

D05 Pokud jsou iédankovému klientu nebo webovému prohliieéi predény adaje pacienta dosud
nezaloienému v registru pacientfi LIS, musi byt takovr};l pacient automaticky zaloien se
véeml fldaji, které jsou iadatelem pfedény.

D06 Udaje o iédajiclm pracoviéti budou iédankovému klientu nebo webovému prohll'ieéi
pfedény ve formé ai 5-mistného kodu oddéleni, ktery bude odpow‘dat unikétnl’mu k6du
pracoviété v éiselniku LIS. Hodnota tohoto identifikétoru je uréena organizaoni strukturou
zadavatele.

D07 Prvni spuéténl' iédankového klienta nebo webového prohliieée pro tvorbu elektronickych
iédanek na jednotlivych oddélenich nemocnice (voetné pfevzeti dat ze stévajl'ciho NISu a
zobrazeni grafické iédanky) nesmi trvat déle nei 5 s.

Konflgurace referenéni pracovnl' stanice:
HW: Procesor Intel Pentium 64600 3.6 GHz 3MB cache; RAM 8GB; 500 GB SATA 7.2k
rpm; LAN 1Gb; grafické karta integrované Intel HD
OS: Windows 10 pro 64bit
ZpL‘Jsob pfipojeni klévesnlce a myéi bude prostfednictvim USB portu 2.0.
Rychlost sit‘ového rozhrani je l.

D08 Druhé a daléi spuéténi iédankového klienta nebo webového prohliieée pro tvorbu
elektronickjlch iédanek na jednotliWch oddélenich nemocnice (véetné pfevzetf dat ze
stévajiciho NISu a zobrazeni grafické iédanky) nesmi trvat déle nei 2 s.

Konfigurace referenéni pracovni stanice:
HW: Procesor Intel Pentium (34600 376 GHz 3MB cache; RAM BGB; 500 GB SATA 7.2k
rpm; LAN 16b; grafické karta integrovana Intel HD
08: Windows 10 pro 64bit
Zpfisob pfipojeni klévesnice a myéi bude prostfednictvim USB por’tu 2.0.
Rychlosl Sifového rozhrani je 1Gb.

D09 Zédankovi; klient nebo webovy prohliieé musi umoifiovat automaticky rozpad iédanky
na jednotlivé oa‘sti dle fleekfi Iaboratofe (napf. koagulace, krevni obraz, morfologie ...) s
uvedenim informace. 2e 5e jedné o rozpadlou Zédanku.

D10 Zédankovy’r klient nebo webovy prohll'ieé musi umoifiovat sledovénl’ stavu Zédanky.
D11 Zédankovy klient nebo webovy prohliZeé musi umoifiovat vytvél‘enl' sestav ..nedoruéené

iédanka podle oddéleni".
D12 Zédankovy klient nebo webovy prohliieé musi umoifiovat tisk iédanky véetné éérového

kédu s identifikaci iédanky pro nésledné urychleni pfijmu ia’danek v LIS.

D13 Moinost pfebirénl' elektronickych iédanek od externich iadatelfi v DS MZ (DASTA v3,
DASTA v4). Pro kaidého iadatele musi byt moiné nadefinovat samostatny adreséf
(zadany UNC cestou) a import ia'danek musi probihat automaticky.

D14 Moinost vytva'feni a editace éablon grafickych Zédanek pro objedna'véni laboratornl'ch
vyéetfenil

Distribuce vysledkl'l
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E01 Moinost tisku vizsledkfi pro jednotlivé pracoviété.

E02 Moinost tisku vysledkfi pro jednotlivé pracoviété na vzdélenSrch tiskérnéch (na tiskérnéch
na daném oddéleni).

E03 Moinost elektronické distribuce vysledkfi v DS MZ (DASTA v3, DASTA v4). Pro kaidého
iadatele musi byt moiné nadefinovat samostatny adreséf (zadany UNC cestou) a export
vysledkfl musi probihat automaticky.

E04 Moénost pfistupu exteml’ch iadatelfi k eIektronickf/m vysledkfim bud’ pomoci:
- Webového prohliieée.
- Distribuéniho klienta (spuétény na PC u externiho iadatele).

E05 Moinost konflgurace formétu exporiu pro jednotlivé éadatele.
F Kartotéka, hlééeni vysledkfi

F01 Musi byt zajiétén piistup k veékerym informacim o pacientovi (identifikaéni éést), o
predchozich vysledcich a o vykaznictvi pro zdravotni pojiét’ovny piimo ze iédanky a pri
zapisovéni a kontroIe vysledkfi.

F02 Pfi zobrazeni historie vysledkfi musi byt moiné chronologické Fazeni s moinosti
infonnace o referenénich mezich platnf/ch v dobé vzniku konkrétniho Vysledku a
souéasné is hodnocenim éasového pohybu vzorku v Iaboratoii. Dfileiité a nezbytné je
informace o autorovi, pouiitém pristroji a reagenciich naméreného vysledku a kompletni
historii zmén vysledku. Uiivateli musi bin pfistupné i informace o jménu, pfijmeni a
rodném éisle pacienta v dobé provedeni vyéetfeni.

F03 Musi
bgt

zajiéténa moinost vyhledéni a filtrovéni vysledkfi die:
' R .
- Pfijmeni a jména pacienta.
- Cisla vzorkti nebo éisla prl‘llvodky.
- ICZ, ICP, Oddéleni iadatele.
- Kombinaci vyée uvedenych kritérii.

. - Néhradni rodné éislo.

F04 IS musi podporovat "znaéeni" iédanek (uiivatelem definovany éiselnik: studie,
zajimavé/ojedinélé/extrémnI VS/sledky) a musi umoinit vyhledévéni podle této hodnoty.

F05 K vysledkflm je moino pfifadit a uloZit obrazové informace (z mikroskopu, skeneru,
digitélniho fotoaparétu, analyzétoru ...)

F06 Moinost evidovat a vydévat kopie vysledkfl sjednoznaénym oznaéenim véech vydanych
protokoltl.

F07 Moinost zjiéténi ceny vyéetieni pro pacienty pfimo z Udajfi iédanky.

G Tiskové sestavy

601 IS umoir‘iuje definovat a upravovat sprévci véechny tiskové vystupy.

602 IS musi podporovat nastaveni souhmu krokfl v logicky sestavenych sekvencich (napf.
automaticky tisk vysledkl‘] v éasovych intervalech po splnéni véech kriterii. definice
sekvenci — vystup na tiskérnu, export do NISu, tisk na vzdélenou tiskému na oddéleni).

GO3 IS musi umoinit archivovat tiskové vystupy a sestavy na uiivatelem definovanovanou
dobu.

G04 Systém disponuje funkcionalitou pfizpfisobitelnosti véech tiskovych vystupfi (napr. faktury,

vysIedkové listy, statistické sestavy, ...) uiivatelem (napf. prostfednictvim tiskch
éablon), moinosti' vytvéfenl' vysledkovych Iistfl definovanf/ch individuélné pro jednotlivé
iadatele nebo skupiny iadatelfl‘

(306 Véechny vystupy uréené pro tisk bude moiné automaticky zapisovat do souborfl jako
text. PDF, Html a XML.

' H vystupy pro akreditaci

H01 Statistické zpracovéni interni kontroly kvality odpovidajici kritériim ISO a Ceské
hematologické spoleénosti (napf. opakovatelnost, mezilehlé preciznost. mezipFistrojové
kontroIa ..,).

H02 Sledovémi stavu vzorku v analytickém procesu od prijmu ai po distribuci vysledku a
umoinit prfibéiné hodnotit TAT v rémci definovaného celku, véetné moinosti filtrovéni
analyzovanyoh vzorkfi (napf. pouze statimové vyéetfem’).

H03 On-Iine monitoring a indikace prekroéenych East: doby dodéni vzorkfi do laboratore.
H04 On-Iine monitoring a indikace pfekroéenfrch éasfl pro uvolnéni vysledkfl jednotlivych

vyéetreni iadatelfim. U kaZdé metody musi byt moiné samostatné nastavit éasové
intervaIy pro vys'setreni typu: rutina / statim I vitélm' indikace.

I Operativni skladové evidence

I01 Moinost vedeni éiselniku dodavatelfl ajejich katalogfi véetné v§ech odebiranych materiélfl.
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[02 Moinost vedeni fiiselniku skladovych komodit a mérny’mh jednotek.

103 Moinost vedeni libovoiného poétu skladfi a skladovych mist s moinosti nastaveni

kompetenci pro jednotlivé sklady.

I04 Moinost tvorby, odesiléni, sledovéni a postupné vyfizovéni objedna’vek sestavenych ze

schvélenych poiadavkfi na objednéni materiélu.

I05 Moinost tvorby dodacich listfi z rozpisu objednaného materiélu a provedeni pfijmu na sklad

jeiich zauétovénim.

I06 Moinost tisku skladovych étitkfl s (”:érovym kédem identifikujl’cim pfijaty material.

l0? Moinost evidence materiélu po balenich éi pojednotlivych komponentéch (napf. lahviéek

v baleni po nékolika kusech).

|08 vydej materia’lu ze skladu / névrat materié|u do skladu.

|09 Vyfazeni spotfebovaneho materiélu.

I10 Moinost evidence pojistnych zésob. pfeh|edy expirujiciho materiélu.

I11 Moinost provedeni inventury stavu materiélu na skladé. tisku inventurniho soupisu. tisku

SOUpiSU pojistnYCh zasob, tisku soupisu expirujiciho materialu a statistiky skladovych

pohybfl.
I12 Komunikace ,lS Mediox — pfevod skladovych zésob":

1‘ Komunikace 2a Oéelem pfevodu skladovych zesob ze IS MEDIOX do IS

Hematologické laboratofe.
2. System musi byt schopen v pravidelnych intervalech automatického bezobsluiného

importu dat.

4. Data musf byt moiné importovat z adreséfe na sifovém disku (zadaného

prostfednictvim UNC cesty) ve formé textovych souborfl v kédovéni PC—852 Latin2.

Konce fédkfl jsou ukonéeny entrem.
5. Oddélovaéem jednotlivych datovych poloiek bude znak Pipe - ,,|“ (ASCII kéd 124), za

posledni poloikou bude oddélovaé uveden.

6. Pokud neni znémé hodnota a v definici poloiky je povolena hodnota NULL, potom

bude pole ponechéno prézdné, tj. budou p0 sobé nésledovat dva oddélovaée datovych

poioiek.
7. Export souboru bude probihat kaidy den kaidych 5 minut od 0:09:59 hodin do

23:59:59 hodin.
8. Pfedévané Udaje:
Pracovni kéd Iékérny N
Kéd podle VZP C 7
Mnoistvi .6
Exspirace D DDMMRRRR
Sarie c 13
01510 Karly C 13
Prodejni cena .2 (NC 5 DPH za jednotkové mnoistvi)

Fakturaéni skupina N
lntegrovany modul Rizené dokumentace

J01 Moinost vedeni adreséfové struktury témat.

J02 Moinost vklédéni dokumentfi 5 obsahem v Iibovolném formétu.

J03 Moznost zobrazovat obsah dokumentfl pomoci lokélné nainstalovaného prohliieée, napf.

MS Word, MS Excel, PDF reader a pod. (dodévka lokélnl'ch prohll'ieéfl tfetich stran nem’

souéésti vvbérového Fizeni).

J04 Moinost pfipominkovéni dokumentfi prostfednictvim LlS.

J05 Moinost schvalovéni dokumentfl prostfednictvim LIS.

J06 Moinost vydévéni dokumentfi v platnost a plénovat dokumenty kpfeéteni jednotli

zaméstnancfim, vedeni evidence 0 pfeéteni dokumentfi zaméstnanci. vypiSy seznamfi
zaméstnancfi a dokumentfl. které byly/nebyly pfeéteny.

J07 Moinost vedeni prezenénich listfi.
J08 Moinost v pfedstihu automaticky upozornit zaméstnace na dokument, u kterého se bliii

datum, do kterého jej mé pfeéist.

J09 Moinost provédét revize dokumentfi.

J10 Moinost provédét zneplatnéni a archivace dokumentfl.

J11 Moinost vydévéni novych verzi dokumentfl.

J12 Moinost sledovat platnosti dokumentfl a varovéni Sprévce dokumentace pfed jejich

expiraci ve stanovené Ihflté.
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J13 Moinost propojeni fizenych dokumentfi s daléimi objekty laboratomiho systému (Metoda,
Pfistroj, ...).

J14 Moinost zobrazeni rizenSIch dokumentfl souvisejicich s metodou pfimo v historii
stanoveni méfeni dané metody v LlSu.

J15 Moinost vedeni historie akci na dokumentech ve formé logEI.

Evidence laboratornich pristrojfi (provozni deniky)
K01 Vedeni éiselniku analyzétori'i a pristrojfi véetné kontaktL’i na dodavatele a servis.

K02 Vedeni éiselniku metrologickych komodit a mérnychjednotek.

K05 Vedeni karat pfistrojfl pro jednotlivé analyza'tory a pfistroje pomoci nadefinovanych
atributfi. Moinost pfipojit ke karté pfistroje soubory (napf. navod, validaéni protokoi ...)

K06
Vedeni plant] éinnosti pro jednotlivé karty pfistrojfi mimojiné podle vybraného typu éinnosti,
frekvence éi pracovniho bloku.

K07 Moinost nastaveni rfiznych frekvenci pro jednotlivé plany éinnosti (Dle potfeby, Denni,
Tyrdenni, Mésiéni, ...)

K08 Hromadné tvorba ("3i nahrazeni atributfl karty pfistroje (napf. oprava data piatnosti validace
u Vice pfistrojfl najed nou).

K09
Moinost planovat éinostj a Likoly 0d data prvriiho a posledniho provedeni, od data
posledniho naplanovaného Likonu éi 0d Iibovolné vybraného data.

K10 Moinost pfeplénova’ni dkonl‘].

K11 Moinost zobrazeni souhmného grafického pfehledu véech provedenf/ch i naplanovanych
L'Akonfi.

K12 Zobrazeni posledni provedené kalibrace méridla a interni kontroly méfidla u jednotlivych
karet pr‘istrojfl z provedenSIch fikonfi.

K13 Zobrazeni pfiéti naplénované kalibrace méfidla a intemi kontroly méfidla u jednotlivych
karet pFistrojfl z naplénovanS/ch Ukonfl.

Statistiky

L01 Modul obecného exportu dat, kde je moiné zpracovat data 2 celé databéze pacientfl.
Podminky vybéru skupiny Ize pfesné nadefinovat podle Odajfi uvedenych u pacienta
(napf. vybér metod, éasové obdobi. pohlavi, stafi, dg., oddélenl‘, podml’nky pro vysledky
véetné textovych vyhiedévéni). Je nutné nastaveni exportu ziskaného souboru pfedevéim
do forma'tu XLS. XML. CSV, TXT.

L02 Musi bit zajiéténa moinost spravcfl vytvafet uiivatelské (napf, statistické) sestavy a
pfidavat is do nabidek jednotlivym uiivatelflm nebo provoznim éastem laboratofe.

L03 Agendy pro zjiéténi stavu provozu (pfehled o rozpracovanosti vzorkfi na jednotiivych
L'Jseoich) a kontrola denniho provozu ( napf. duplicita éisel pojiéténcfi).

L04 Statistiky o poétech vzorkfi za zvolene' obdobi pro jednotlivé provozni éésti laboratofe a
souhrné za celou laboratof. Moinost filtrovani vysledkfi napr. podle pojiét’oven, Dg.,
Rutina I Statim l Pohotovost. Interni / Extemi iadatel,

L05 Statistiky vykonfi nebo metod podle predem nastavenfrch statistickirch skupin (souhmna
statistika za pracoviété, pro jednotlivé oddéleni, kliniku nebo t'réetnl' skupinu) za

poiadované obdobi (mésice, roky) pro vykony agregované i neagregované, podle plétcfi
péée. podle odbomosti. Pfi zadédévéni parametrfi tisku umoinit * konvenci.

L06 Vytvoreni’ roéni statistiky vykonfr laboratofe podie metodiky UZIS.

L07 Finanéni nebo bodové porovnéni dvou zvolenych éasovych obdobi mezi sebou.
L08 Moinost aiedovéni a vyhodnocovéni doby zpracovéni vzorkfi TAT v éasovfrch

intervalech.
L09 Moinost definovénl' stéWch statistickych skupin uiivatelfi pro dlouhodobé sledovéni.
L10 Moinost spoéitat z vysledkti metod zakladni statistické parametry (prflmér, smérodatna

odchyika).
L11 On-Iine monitoring a indikace pfekroéenych éasfi doby dodani vzorkfi do laboratore.
L12 On-Iine monitoring a indikace prekroéenych éasfi pro uvolnéni vysledkfi jednotiivych

vyéetfeni iadatelfim, U kaide’ metody musi birt moiné samostatné nastavit éasové
intervaiy pro vyéetteni' typu: rutina / statim I vitalni indikace.

L13 Moinost vytvéi‘et souhrnny pfehled o véech evidovanych neshodéch.

L14 Tvorba statistické sestavy nesmi mit dopad na rychiost odezvy systému na ostatni’ch
stanicich.

Tvorba dévek pro zdravotni pojiét’ovny

M01 Wkaznictvi pro plétce péée integrované pfimo do systému (préce nad spoleénymi
databézemi).

iii-egg.
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M02 Systém musi umét vytvéi‘et K_da'vky dle metodiky VZP a disponovat aparétem pro jejich
jednoduché vytvofeni. evidenci a sprévu jednotlivych L'iétfl pojiéténcfl. K_dévka bude v
elektronioké podobé a uklédéna na pfedem dohodnuty prostor na disku (moénost zadéni i
prostfednictvim UNC cesty). Souéasné s vytvofenim K_dévky bude vytvoren i prflvodni
list flétova'ni, ktery bude obsahovat nésledujici udaje: obdobi Uétovénf, pojiét’ovna, poéet
Liétfi a celkem poéet aétfi za véechny pojiét’ovny.

M03 Systém musi byt vybaven sprévou (:I'selnikfl, musi umét zabezpeéitjejich historii, opravy,
musi umét pracovat minima’lné s nésledujicimi éiselnl'ky:
Ciselniky pojiét‘oven (datové rozhrani VZP) — umoinéni préce s éiselniky (opravy.
nahrévéni apod.) je fizeno pfistupovymi prévy.

- Ciselnik vnitfnich iadatelCI tj. organizaéni struktura nemocnice.
. Registr smluvnich Iékaffi — systém musi umét zadévéni a aktualizaci Udajfl v tomto

éiselniku. Systém musi umét kontrolovat éiselnik externl'ch iékaffi dle éiselniku ,,Soubor
platnjrch ICP pro poskytovatele vyiédané péée“ od VZP. Doklady pro pojiét‘ovnu musi byt
na tento soubor kontrolovény.

- Spréva jednotlivych éiselnikfi musi bid jednoduché, umoini zadat platnost od-do a
must zachovévat historii. Nastavitelnostjednotlivych poloiek v éiseiniku musi by: moiné
na poiiét'ovnu. ICP, nejniiéi organizaéni jednotku, odbornost. poloiku. Jedné se napf. o
Ciselniky konstant, nasmlouvanych vykonfi, kombinace poloiek, frekvence Wkonfl apod.
Spréva éiselnikfi musi byt nastavitelné die roli.

M04 Vytvéfeni dévek pro zdravotni pojiét’ovny pro agregované i neagregované vykony.

M05 Moinost automatické zmény data provedeni vykonfl s prekroéenou frekvenci.

M06 Moinost validace éisel pojiéténcfi (import centrélniho registru pojiéténcfi VZP).
M07 Musi b9t zabezpeéeny servisni agendy: slouéeni RC. vyhledévéni vicenésobny’roh RC,

duplicitni RC, préce s na’hradnimi rodnymi éisly.
M08 Moinost tisku podkladi’r k fakturaci pro vyiilétovéni pro iadatele (samoplétci, veterinérni

lékafi) s volbou ceny za bod a s moinosti con 5 DPH a bez DPH.
M09 Tisk poétu vykonfl v dévkéoh, pacientfi nezafazenych do dévky, tisk prfivodnich listfi pri

exportu dévek, moinost prohliieni vyexportovaného souboru.
M10 Moinost opétovného exportu dévky pro pojiét’ovnu.
M11 Archivace dévek pro pojiét’ovnu.

M12 Moinost opravy vykézaného dokladu a opétovné vykéza’m' v dévce pro pojiét’ovnu.

M13 Export dévek a prfivodek k dévkém pro ZP do souborfi s moinosti vybéru cesty pro
ulozeni souboru (ekvivalent funkce "moi jako“), moznost zadévat cestu jako UNC cestu.

M14 Moinost importu novych éiselnl'kfi VZP potfebnS/ch pro tvorbu dévek (aktuélni éiselnik
vykonfl, éiselnik pracoviét’, éiselnl'k dg,...)

M15 Musi obsahovat moinost volitelného zapnuti kontroly omezeni, samostatné pro jednotiivé
pojiét’ovny a subsystémy napi: frekvenéni omezeni vykonfi, nasmlouvané vykony, dg —

hvézdiékové dg, kombinace vykonCi.
M16 Moinost vylouéeni iédanky z flétovéni s nevyporédanYmi neshodami na pfijmu.
M17 Statistioké pfehledy za Iibovolné éasové obdobi podle provoznl'ch ééstl' laboratore,

iadateli] a jejich skupin, plétcfi péée a metodivykonfi.
N Bezpeénost systému

N01 Moinost nastaveni rOaCh L’irovni pfistupu (roli) pro jednotlivé uiivatele (napr.
laborantka, iékaf. administrative. administrator).

N02 Systém musi umoi'nit nastaveni rflznych L'irovni pfistupfi pro jednotlivé role uiivatelfi.
Nastavitjednotlivym uiivatelfim povolenou funkcionalitu systému a mnoiinu dat, ke které
mohou pristupovat. Systém musi obsahovat néstroje na administraci téchto procesfi.

N03 Préva uiivatelfi museji byt hromadné upravitelné zménou prév pro konkrétni roli.

N04 Veékeré zmény dat provedené uiivatelem musi byt identifikovény v systému s historil' (co,
pflvodni hodnota, nové hodnota, identifikace uiivatele, datum a éas zmény).

N05 Nastaviteln‘y oasovy interval, kdy dojde k uzaméeni aplikace pfi neéinnosti uiivatele. LIS
nesmi byt uzaméenim blokovén pro ostatni uiivatele LISu, tj. moinost prihlééeni jiného
uiivatele do LlSu na jednom poéitaéi.

N06 Moinost logovéni pasivnich pristupfl mimo pristupfi uiivatelfi laboratofi a zpristupnéni
néstroje pro jejich prohliieni.

N07 Systém neumoini mazénl' zéznamfi. Zéznamy jsou v DB uloieny s pfiznakem smazani a
nejsou zahmuty do daiéiho zpracovéni (do sestav, vyhodnoceni, statistik atd.). V IS jsou k
zéznamu uloZeny adaje o uiivateli, datu a éasu zjakého mista (nézev PC I IP) zaznam
smazal.

_

“mp“;iw”
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_
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N08 System umoifiuje pouiiti elektronického podpisu véetné kvalifikovaného elektronického
podpisu a elektronické znaéky pro vytvéfené vysledkové listy, véetné moinosti pouZiti
éasového razitka.

N09 Pristup do IS lze nastavit na automatickou autorizaci aktuélné pfihlééeného uiivatele PC
vfiéi AD, nebo na pfihlééeni uiivatele loginem a heslem nezévisle na aktuélné
pfihlééeném uiivaieli do AD.

N10 Oéeti‘eni moinosti oprav kliéovjrch dat (rodné éislo, éisla odbérfi, vysledky, data odbérfl
apod.) jen pies pfidélené pristupové préva.

N11 LIS musi by“: v souiadu s legislativou EU. zejména pak s Obecnym nafizem’m o ochrané
osobnich Odajfi (GDPR). FN HK na zékladé vyhia'éky é. 437/2017 Sb. splfiuje kritéria
provozovatele zékladni siuiby a podle zékona 6. 181/2014 8b.. 0 kybemetické
bezpeénosti, v platném znéni je sprévcem a provozovateiem informaéniho syste’mu
zékladni sluiby.
Dodévka IS, jeho nasazeni, migrace data zabezpeéeni pfi provozu i udribé musi splnovat
podmin ky zékona é. 181/2014 8b., 0 kybemetické bezpeénosfi. v platném znéni, a vyhlééky
6. 82/2018 8b., 0 kybernetické bezpeénosti, v platném znéni.
Dodavatei systému bude z hlediska kybernetické bezpeénosti zaiazen jako vyznamny
dodavatel zadavateie.

N12 Na serverové strané musi bS/t zajiéténo automatické Zélohovéni dat, véetné automatického
reportingu problémfl pFi zéiohovéni. Zélohovéni dat musi probihat on-Iine. tj. bez vypadku
provozu.

N13 System musi 1391 schopen pracovat v reiimu 24x7, povoleny jsou pouze servisni vypadky
provozu pro provedeni update v pFedem dohodnutSIch terminech.

Analyzétory

001 Dodavatel zajisti pfipojeni véech analyzétorl‘il uvedenych v pfiloze zadévaci dokumentace.

002 Die technicky’rch moinosti analyzétorfi bude pfipojeni realizovéno v reiimu:
- Jednosmérné komunikace.
- Obousmémé komunikace.
- Linka.

003 US musi umoinit pro komunikaci s analyzétory pour‘a’t k identifikaci vzorku éa’rovy kOd z
primémi zkumavky (tj. nedochézi k pieiepem' Ezérového kodu z primémi zkumavky z
dflvodu komunikace analyzétorfi a LISu).

004 System musi v piipadé pferuéeni komunikace tuto komunikaci automaticky obn0vit, aby
nevyiadovala ruém’ zésah ze strany objednavatele ani dodavatele.

Systémové poiadavky

P01 System musi béiet na 08 Linux SuSE SLES 11 SP3 nebo na 08 MS Windows Server
2016 Data Center, které FN HK provozuje.

P02 Uchazeé v nabidce navrhne a popiée zpfisob zélohovéni a archivace dat a systému.
Zadavatei preferuje zéiohovéni na centrélnl’ péskovou knihovnu prostrednictvim SW HP
OmniBack.

P03 Pfedmétem verejné zakézkyje dodévka SW 3 systémové podpora na 4 roky.

P04 Uchazeé musi specifikovat v nabidce technologioké prostiedi pro provoz nabizeného
systému (hardware, systémovSI software, néroky na sifovou komunikaci, bezpeénostni a
provozni opatfeni).

P05 Uchazer‘: je povinen ve své nabidce uvést sizing serveru pro jim navrhovany system. Sizing
bode obsahovat poéet a typ doporuéenych procesorfl. veiikost RAM a velikost
poiadovanych diskovych prostor pro dvouletf/ provoz, téi musi inf/t uveden pi‘edpokiédang'l
prirfistek pro [eta 1 ai 4. Uohazeé dale navrhne typ a verzi operaéniho systému a
databéze. Zadavatel provozuje virtuélni infrastrukturu VMWare ESX 6 a diskové Uioiiété
HP 3PAR. Zadavatei piedpoklédé provoz v tomto prostiedi. Zadavatel poskytne svoji
licenci MS Windows 2016 Data Center. Neni tedy tfeba nabizet tuto licenci operaéniho
systému v pfipadé vyuiiti niie vyjmenovany’rch zdroji’i pro virtuélni server.
K dispozici nejsou iédné databézové licence pro virtuélni sewer. Pro tento projekt budou
k dispozici zdroje definované parametry “max. ("rtyfi jédra, pamét’ max. 16 GB RAM“ napi‘.
pro virtuéini server. K dispozici je take L'iloiiété o kapacité 1 TB na HP 3PAR. Pokud bude
zadavatel poiadovat vykonnéjéi sewer, pak jej musi i ocenit a jeho cena musi byt zahrnuta
do celkové nabidkové ceny. V tomto pripadé se uchazec‘: zavazuje takto ocenény serverv
rémci realizace pfedmétu verejné zakézky i dodat. Zadavatel poiaduje. aby nabidnuty sw
by! provozovén vyhradné na platformé x86.
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P06 Pokud budou soucésti’ nabidky licence na produkty firmy Microsoft, zadavatel sdéluje, 2e

je v této oblasti smluvné vazén Microsoft Select - cenové kategorie D.
Kontakt:
T-Mobile Czech Republic a.s.
Ing. Eva Mafihalové
mobil: +420 603 245 246
e-mail: eva.manhalova@t—mobile.cz

Uchazeé musi pfesné specifikovat poiadované produkty - jako operaéni systém(y) 6i

databéze. Cena licenci se zapoéitévé do celkové ceny dila.

POT Uchazeé je déle povinen ve své nabidce uvést poiadovany sizing pracovnlch stanic.
Zadavatel pfedpokiada vyuiiti stavajicich PC najednotlivych pracoviétich.

P08
Uchazeé musi garantovat moinost délkové sprévy systému podle zvléétni smlouvy, kaidy
vstup pies délkovou spravu a provedené zesahy/zéznamy musi bSIt archivovény.

P09 Nabizené SW reseni musi umoifiovat sprévcfim systému pfimy pfistup k databézi za
doelem ziska’wénl dat napf. pomoci standardnich néstrojl‘i konkrétniho databézového
stroje, tj. napiiklad psani vlastnich SQL skripti‘i.

P10 Uchazeé poskytne popis struktury databéze v6. popisu jednotlivy’rch tabulek a vazeb mezi

nimi (napf. formou ERD (Entity Relationship Diagram).

P11 Veéken? dodany SW zabezpeéujici automalizované ulohy na serverové éésti dila musi by't

sohopen pracovatjako sluiba, tzn. bez nutnosti pfihlééeni uiivatele k operaénimu systému.
Tento poiadavek se tyké i SW pro komunikaci s analyzatory nebo SW zabezpeéujiciho
automatizované alohy a to i v pfipadé. ie tento SW béii na koncovfrch stanicich.

P12 Veékery dodany SW na koncoch PC musi byt schopen préce pod standardnimi
uiivatelskfxmi pravy aktuélnich verzi systému Windows a préce v prostiedi domény

Zadavatele, tj. nesmi pro svfij plny chod vyiadovat administrétorské oprévnéni. Tento

poiadavek se wka i aktualizace SW na koncovych PC.

P13 lnstalace klienta, véetné jeho konfigurace, vytvofeni ikony na plose Windows pro vsechny

uiivatele a nastaveni nutnych pro automatické update, musi byt moiné pomoci Microsoft
SMS v automatickém re'Zimu (bez zésahu obsluhy). Souéésti dodévky je i vytvofeni

instalaéniho SMS baliéku.
Poiadavky na migraci dat ze stévajiciho systému

R01 Uchazec‘: musi zajistit Uplnou migraci vsech dat (véetné odajfi o iadatelich vysetfenl) a

kontinultu provozu pfi piechodu ze stévajiciho systému do nového. Migrace bude

provedena nejprve do testovaciho prosti'edi pro testovéni systému a zkusebni provoz v

testovacim prostfedi minimélné v rozsahu nutném pro odzk0uéeni véech popta’vanych

funkci podle poiadavki’: zadavatele na dobu min. 2 tydny. Testova'ni bude probihat na

datech Zadavatele migrovanych ze stavajiclho softwaru HEM a v rozsahu stanoveném
Zadavatelem. Podruhé bude provedena migrace do reélného prostfedi v rémci pfechodu
na zkuéebni provoz.

R02 Data budou piedéna jako unload tabulek ze souéasné lnformix databéze do textovSIch
souborfi s nésledujicimi parametry:

‘KOdovéni PC- 852 Latin2.
- Konce Fadkfi souboru budou oznaéeny znakem CR (nikoliv CR LF).
- Oddélovaoem jednotlivych datovych poloiek bude znak Pipe — .J:(ASCII kod 124).

R03 K jednotlivgrm souborfim bude piedéna inforrnace o nazvu sloupcfl a jejich datovém typu.
Zadavatel nedisponuje popisem datového modulu.

R04 Dodavatelem AMIS*H je fin'na ICZ a.s. . kontaktje moiné si vyiédat u zadavatele.

Ostatni poiadavky

301 Uchazeé zajisti v ramci implementace systému inicializaci databéze, prvotni nastaveni.
zavedeni ciselnikfl apod. podle podkladi’i zadavatele.

802 Uchazec vytvoii teslovaci databézi, ktera bude umoir’tovat replikaci (kopii) dat z ostré

databéze.

803 Soucasti dodévky bude skoleni zaméstnancfi uréenfrch zadavatelem, a to diferencované
pro uiivatele systému a pro sprévce systému. Skoleni bude moiné realizovat ve vice

terminech dle poiadavku zadavatele. Uchazeé v nabidce navrhne pfiméf’eny rozsah

ékoleni a zakalkuiuje do nabidkové ceny‘
804 Uchazeé v nabidce navrhne postup implementace systému, harmonogram bude obsahovat

pfehled hlavnich postupovS/ch krokCI implementace a jejich éasovou néroénosl v poétu dni

a éasovou chronologii.
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2. Popis laboratorniho informaéniho systému

2.1. Uvod
FONS Openlims zajiét'uje komplexni zpracovéni datv laboratofi od pfijmu poiadavku na vyéetieni, pI‘es

jeho zpracovéni ve véech fézich laboratorni préce, po jeho kontrolu a vydéni objednateii a vyflétovéni

provedené préce. Tyto zékladni éinnosti jsou doplnény bohatou skélou ruznych tiskovych sestav

statistik a prehledfl a nadstavbovymi moduly pro dalsi zpracovéni ulozenych dat. Veskeré I'Idaje I
piichézejici do systému z nejruznéjsich zdroju (ruéné zadané, pi‘ijaté elektronickou cestou 0d jinych i

poéitaéovych systémfl 6i laboratornich analyzétorfl) zOstévajI’ trvale vsystému uloieny a Ize s nimi

kdykoliv zpétné pracovat. .

Jednim znejdflleiitéjéich rystl systému jsou jeho bezpeénostni funkce. Kromé standardnich ;

bezpeénostnich vlastnosti sit’ovych operaénich systémfI a moznosti databéze je k dispozici vniti‘ni 1.

mechanismus ochrany I'Jdajfi. Véechny pracovni stanice akaidy uZivatel se musi vsystému

zaregistrovat. Kaidému uiivateli Ize pi‘idélit individuélni mnoiinu pfistupnYch akci. Pfi kaidé zméné

dflleiitj’rch I'IdajCI vsystému (nastaveni éiseinikfl, vioieni nebo zména vysledktl Ci L'Idai pacienta,

potvrzeni nélezu pFed jeho vydénim apod.) system zaznamenévé, kdo zménu provedl.

_ Komunikaces analyzétory
;

(podporovéno
vice ja'k 300 IypiI anaIy'zaru ubeInéPdCTj

I

IntemI a externichemIeké k'ontroia ..
(Wastgardova pravidia.

sletipi‘ehledy, Irazba
na vaIIdaCI)

.-J

(expeminadsifivbymmmysknpt,,, ,
'

{2a flzsni. laboratof, laboratorni provazy — paramemzaoe)
‘

Popis struktury Iaboratofe, definice procesl‘:

CIseIniky pracovist’, Iékam, meted, textu,
'
2' I

‘ (stromavé struktury, impon a export den ,3“ ii.

3. L $31

(utivatelskydefinoyatélné vmledy sesIay. vysledkove Ilsiy
’

g- E!
» podleiadaleia) ~

g I
. 'a. ' '

' * Export vials-um v ,
'

. (DASTAHL'I‘ Web prism. MISE- zabezpeéenya

. : garantaIIany’prunes)

! > . » » ,.

>7 " ValidaceVysledku
i ., 7

,,
,

(vweuravfiovépaIVI20vénl: Iaboratka Iékai‘I
Iékaf2,

QC)

F_i\
' ’ 3 , Tiskovésestavy » '

Registr pacientfi a DB vysledkn
(okamiity pfisIup ke vsem datfim, synchronizaoe s reg.NIS)

7
Elektronicky import paiadavkfi

. ' (DASTA, HL7, Web formular‘e)

1]

. ocR a‘ OMR naeitanizaqanek
. ‘(voetné elektronidIéha‘skIadu zadanék}

. iguankajidentifikace, poiadavky, vysledky)
_. (uziiiahelsky definovatelne fonnuléro podle typu provozu) _

'
|

2.2. Vlastnosfi

2.2.1.0becné technické vlastnosti
Architektura klient — server
Vicevrstvé aplikace umoihujici pouiit vice apiikaénich serverCI
Pouiiti standardni SQL databéze
Jedna spoleéné databéze pro véechny odbornosti komplementu

Provoz klienta, serveru i DB na aktuéiné podporovanych verzich 03 a DB

Podpora OS klientskych stanic MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, véechny ve

variantéch 32 a 64 bittl
Moinost zélohovéni databéze bez pieruéeni provozu
Moinost centrélniho pfehledu o pi‘ipojenyjch klientech
Moinost centra’lniho odpojeni kiientfi sprévcem pro provedeni L'Idriby

Automaticky upgrade systému (aplikaéni servery, komunikaéni servery, kiientske' stanice)

: “3
'I’Ieahalytické

procésy

VVYYYV

VVYV

2.2.2. Obecné vlastnosti

Grafické uzivatelské rozhrani (GUI)
’ Splnéni pozadavku akreditacniho i‘izeni podle normy CSN EN ISO 15189:2013
Y
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Splnéni poiadavkfl GDPR:
D Zékonnost zpracovém’ osobnich L'Jdajfl
> Sprévnost zpracovéni
> Omezené uloZeni — pseudonymizace

D lmplicitni a standardni zajiéténi integrity a dflvérnosti
> Doloieni odpovédnostf za zpracovéni dat
Kompatibilita s poiadavky legislativy, aktualizace systému podle zmén v legislative

Kompletm’ dokumentace systému v Eeském jazyce a jeho prfibéiné aktualizace

Podpora komunikaéniho standardu HL7
Podpora komunikaénich standardfl M2 CR verze DS v03 3 M2 CR verze DS v04 a jejich

pravidelné aktualizace
Pod pora automatické aktualizace NCLP
Centrélm’ spréva véech éiselnikfl
Moinost exportu hlavnl’ch éiselnikfl do XLS formétu
Sdileni spolecny’rch éiselm'kfl komplementu vjedné databézi (registr pacientfl, oiselm'k metod,

mezi a jednotek, ciselniky vykonfl véetné NCLP, MKN10, ciselm'k internich i externich iadatelfl,
...)

apojeni na portély plétcfl péée (pojiét'oven) (ovéf‘eni RC pacienta a stavu jeho pojiéténi)
Clenéni Iaboratornich provozfl na samostatne oiselné fady {bloky) a podpora vice centrélnich
prumu
Moinost uiivatelské modifikace vstupnich formuléffl (iédanky)
Fultextové vyhledévém’ v komentéfovych poloikéch k iédance (memo)

Uiivatelské definice véech tiskovych sestav
Export véech vytvofenjrch tiskovfrch sestav do tvaru XLS, PDF. RTF
Moinost definice vlastnich, dodatecnych datovych struktur k jednotlfvym poloikém iédanky

s moinosti jejich zohtednéni ve statistikéch (metadata)

Datovy sklad pro potreby sloiity’rch statistickych dotazfl nezatéiujici produkéni databézi

2.2.3. Ovlédéni aplikace
Podpora funkénich kléves pro Casto opakované Ukony
Ve vybranYch obrazovka'ch (iédanka) moinost rutinni préce bez pouiiti myéi

Moinost vyvolém’ akci 2 menu. 2 liéty ikon, zkontextového menu (pravé tlaCI’tko myéi), u casto

pouiivanych akci klévesovou zkratkou
Liéty ikon uiivatelsky nastavitelné a pfizpfisobitelné konkrétnim uiivatelflm
Moinost uiivatelské definice vlastnich menu/ikon pro spouéténi akci na hlavni plo§e

aplikace s moinosti vytvofit individuélni nabidky pro konkrétnf uiivatele

Moinost préce s vice okny aplikace formou zéloiek

Nastavitelné velikost pisma, éifka a pofadi sloupcfi vseznamech vzorkfi pro kaidého

uiivatele individuélné

Moinost kombinovaného filtrovéni véech seznamt‘] aplikace podle véech jejich sloupcfl
Stavové liéta s indikaci: aktuélm’ Iaboratof. aktuélni éést provozu, indlkace alertfl, systémovy

datum a éas
HelpDesk volatelny pfimo z aplikace
Dokumentace zobrazitelné pfimo V aplikaci

2.2.4. Odbornosti
Podpora a provézanost véech poti‘ebnyoh éinnosti (éiseiniky, specifické procesy) pro

odbornosti: biochemie, imunologie, hematologie, sérologie, cytologie, bakteriologie, virologie,

parazitologie, mykologie, transfuziologie, patologie

2.2.5.0rganizace provozu

Systém je konffgurovatelny pro vice laboratofi, které mohou mit své vlastm’ lokélni éiselniky

(éiselnik metod a mezi, Ciselnik textfi)
Véechny laboratofe vyuZivaji spoleény registr identifikacf
Podle pfistupovych prév Ize pfistupovat k virsledkflm naph’c véemi odbornostmi
Seznam vzorkfl kaidé Iaboratofe Ize rozdélit do provoznich blokfl (samostatnych biselnych fad)

Samostatné oislovéni vzorkfi v kaidém provoznim bloku
Uiivatelsky nastavitelny zpflsob cislovéni fad a volitelny formét identifikétoru iédanky v blocich
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Nastaviteiné ri’izne' rezimy préce (specifické procesy) v kaidé Giselné i‘adé samostatné pro
zadévéni identifikaci, poiadavkfl a W'sledktl, pro kontrolu vysledkfl, tisk a export na’lezt‘], pro
kontrolu kom pletnosti. vyflétovéni a zpracovéni statistik
Moinost nastaveni jednoho nebo vice centrélnich piijmfi
Ciselné fada centrélniho piijmu podporuje automaticky rozpad pro provoznich blokfl (éiselnych
Fad)
Moinost nastaveni pravidel pro automaticky tisk alikvotaénich étitkfl s éérovym kédem

2.2.6. Pfistupové préva, logovéni
Evidence uiivatelfl s povoienym pi‘istupem do aplikace
Moinost zmény hesla uiivatelem
Moinost nastaveni poiadované 5i pi‘istupovych hesel
Moinost nastaveni vynucené zmény uiivatelského hesla
Pristupové préva se uiivateiflm pfidéluji formou roli
Uiivatelské definice konkrétnich pfistupovych prév kjednotlivym rolim
Moinost zékazu pfistupu k vybranf/m provoznim Fadém systému
Automatické odhlaéovéni uiivatele podle nastavitelného oasu
Tiskovy vypis aktivnich uiivatelfl a jejich pfistupovych rolilprév pro potreby akreditace
Logovéni véech provedenych operaci (kdo, druh operace, datum. éas, Iokalita) v registru
identifikaci, databézi visledki] a ve véech oiselnicich
Logovéni dat on-Iine piijatych z analyzétori‘i
Logovéni oinnosti uiivatelil (prihlééeni, odhlééeni, ...)
Podpora Active Directory (AD) (ovéieni uiivatele, i‘izeni oprévnéni na L’Irovni role a pracoviété)
Rizené konkurencniho piistupu k iédankém Ueden klient v reiimu zépisu, ostatni v reiimu
éteni)

2.2.7. Integrace s nemocniénim informaénim systémem
Pfijem elektronické iédanky
Elektronicky piijem doordinaci
Logovém’ elektronického prijmu
Evidence kolizi pi‘i elektronickém pfijmu (neflplné nebo nesprévné udaje na Zédance)
Alerty (upozornéni obsluhy pfi prijmu materiélu) na vybrané elektronické Za'danky (podle metod,
casu, pracoviété, ...)
Elektronicky export v§IsledkC|
Logovéni exportnich paketIZI
Evidence kolizi pi‘i elektronickém exportu vysledkil
Automatické synchronizace poloiek registru KIS s registrem LIS
Automatické synchronizace vybranych ciselnikfi US do KIS (Ciselnik metod a jejich mezi,
Ciseinik textfl, ...)
Automatické synchronizace vybranych éiselnikfi KIS do LIS (seznam praooviét’, seznam Iékai‘fl,
...)
Automatické piedévéni podkladfi pro vyl’Jétovéni provedenych vonfl do KIS
Prijem informaci o probihajicich (“:i plénovany'ch medikacich a jejich vizualizace pfi konzuitacich

2.2.8. Preanalytické procesy

2.2.8.1. Zadévéni identifikaénich L’ldaji’i
K dispozici jsou véechny poloiky povinné podle normy 15189
Cislo pojiéténce (9-10 mist) son-line kontrolami (deliteinost, on-Iine kontrola sprévnosti na
portéle VZP)
Podpora zadévéni speciélnich iD plétcfi péée
Moinost generovéni néhradniho rodného cisla
Moinost nastaveni typu vzorku podle uiivatelsky definovatelného éiselniku (zvifata, krevni
konzervy, vyzkum, ...)
Samostatné editovatelné datum narozeni a pohlavi, neplynou-li z éisla pojiéténce
Moinost zobrazeni aktuélni stéri pacienta podle data narozeni
Piijmem’, jména a tituly pacienta
Zadéni mista pobytu pacienta v souladu s vyhléékou 306 MZCR
Zprévy pro iadateie uvedené v uiivatelsky upravitelném seznamu zprév
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Libovolné volné textové poznémky k identifikaci s volbou pouze pro laboratof nebo zobrazitelné
pro iadatele (moinost pouiiti preddefinovan9ch textfl)
Hlavnl’ a a2 5 vedlejéich diagnoz (s kontrolou na éiselnik dg, kontrolou pohlavi a veku a kontrolou
povoleny’lch vazeb diagnoz)
Anamnéza
Krevni skupina
Eracoviété 2adatele o vyéetreni
Zédajicf Iékai‘
Moinost pridéni Zadatelfl pro kopii Weledkového listu a export V)?s1edkf1
Cislo pojiét'ovny nebo fiktivm’ pojiét‘ovny, pripadné typu (éisla) faktury (s kontrolou na éiselnik
pojiét’oven a faktur)
Moinost evidence Cisia svozu (svozové trasy)
Evidence koliziineshod pri pfijmu éédanky pfimo ve vstupm’m formuléfi
Zadém’ identifikaoeje moiné provést vybérem z registru pacientfl
Uiivatelské nastaveni odajfl naéitanych z registru pacientfi (plétoe péoe, diagnézy, iadatel)
Vzhled vstupniho formuléfe je uiivatelsky modifikovatelny pro kaidy provoznf blok samostatné
(poéet a poi‘adi poloiek) a ménitelny béhem pracovniho dne podle poiadavkfi konkrétniho
provozu
Moinost uiivatelské volby oznaoeni povinnflch a nepovinnj’ch potoiek ve formuléfi iédanky
Moinost uiivatelského doplnéni libovolnS/ch poloéek do Zédanky (metadata) a jejich nésledné
pouiiti pro vysledkovy list a statistiku
Kontrola kompletnosti poloiek iédanky uiivatelsky nastavitemé (kontrola pi‘i zadévéni poloiek
iédanky, kontrola pred uzavr‘enim iédanky, kontrola pi‘ed vytvéi‘enim podkladix pro plétce péée)
Okamiity pfistup (ikona, hot-key) do registru pacientfl a do éiselm’kfi diagnoz, pracoviét', lékaffi.
plétcfl pér‘se. Seznam je otevfen nejbliie k Udaji zadanému v poloice. ze ktere’ je zobrazen.
Moinost vyhledéni podobnYCh/duplicitnich rodnS/ch oisel s moinosti nastaveni uiivatelskych
kritéril' pro jejich vyhledévéni
Moinost spojeni duplicftnioh rodnych éisel v registru pacientfl

2.2.8.2. Zadévénf poiadavkfl na vyéetfeni
Ruéné p0 metodéch (m nemotechnickym kédem, horkou klévesou, Cislem, vybérem z lokélniho
éiselniku metod)
Po skupinéch - profilech (od..do, definované skupiny — mnemotechnickym kOdem, horkou
kla’vesou, oislem, vybérem z oiselniku skupin metod)
Vazbou na souéasne zadévané poiadavky
Pfeddefinované skupiny metod podle éadatelfi
Pfeddefinovanou paletou metod v rastru iédanky véetné implicitm’ch vysledkfl
Libovolné volné textové poznémky k iédance jako celku nebo konkrétni metodé s volbou
zobrazeni pouze pro laboratoi‘ nebo i pro iadatele (moinost pouiiti pi‘eddefinovanYch textfl)
Moinost vloieni odkazu na obecné prilohy (DOC, JPG, PDF) k Zédanoe
V rastru pro zadévéni poiadavkfl/vy’rsledktl Ize podle typu provozu volit sloupce s informacemi
o metodéch (zkratka metody, plny nézev, jednotky, varovné meze. kod virkonu)
K poiadavku Ize okaméité dop1nit vysledek
Zadévéni poiadavkfi v reiimu centrélniho pFijmu
Poiadavky Ize zpracovat pf‘ed zadénim identifikace
Indikace urgentnich poiadavkfl (pro vzorek nebo konkrétni metodu), STATIM
Moinost nastaveni vitélni indikace (pro vzorek nebo konkrétni metodu)
lndikace nadbyteéné poiadovangmh metod (prflbéiné pri zadévéni nebo dévkove po casti
pf‘ijmu)
lndikace frekvenonioh omezeni vykonfi (prflbéiné pfi zadévém’ nebo dévkové)
Elektronicky import poiadavkfl v rozhrani MZ DASTA
Automatizované naéiténi poiadavkfi z papirovy’gch Zédanek OCR technologii (skenovéni) a
uklédéni Zédanek do elektronického skladu éédanek ve formétu PDFIA
Upozornéni na sledované vyéetreni, sledované studie, sledované pacienty
Upozornéni pi‘ekrooeni east] dodéni vzorku do laboratof‘e
Upozornéni na specifické podminky transportu a zachézeni se vzorkem
Okamiité zobrazeni historie konkrétni metody
Okamiité zobrazeni historie véech vysledkfi pacienta
Okaméity pi‘istup (ikona, hot—key) do oiselniku metod
Moinost tisku pfedbéiné faktury pfimo z formuléfe iédanky
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Moinost zobrazeni bodovych hodnot vykonfi na iédance i bez zadany'Ich vysledkfl
Moinost rychlého zobrazeni informaci o metodé z formuléi‘e ia’danky
Automatické vylvéfeni alikvotaénich étitkfl s Cérovflm kodem podle uiivatelsky nastavitelnymh
pravidel
Evidence doordinovanf/ch poiadavkfl pfimo ve formuléfi iédanky

2.2.8.3.Webové rozhrani
Moinost vyiva’feni elektronické iédanky ve webovém formuléI‘i se zabezpeéenou komunikaci
do laboratofe
Moinost voléni webového formuléfe jako sluiby z externich systémi’I
Snadné definice hiaviéky iédanky: datum a (“:as odbéru, pfiznak odebréno, indikace rutina,
statim, vitélni indikace
U2ivatelské poznémky k odbéru: interni pro laboratof a k tisku na VYSiedkOVSI list
Identifikace odbérového mista: pracoviété, Iékai (pfedvyplnéné podle pfihlééené osoby)
ldentifikace pacienta: rodné Cislo s on-line kontrolou podle registru LIS a on—Iine kontrolou podle
portélu VZP, indikace cestovniho pojiéténi, jméno, pfijmeni tituly, datum narozeni, plétce péée,
diagnézy, misto pobytu pacienta
Kontrola identifikaénich poiozek podle registru pacientu laboratore
Voiba pozadovanyoh vyéetreni v rastru uzivatelsky definovatelnym pro kazdé odbérové
pracovisté samostatné
Moénost definice vice formuiéfi‘] pro vybér vyéetfeni
Moinost definovat skupiny vyéetfeni
Moinost definice metod s pieddefinovanYm vysiedkem
Moinost kontroly zadéni metod s vysledkem (vyéka. véha, éas sbéru, ...)
Automatické doplnéni metody v zévislosti na virbéru vyéeti‘eni
Moinost zobrazeni informaci o metodé pro odebirajici personal
Textové informace od laboratofe pro odebirajici personél
Kontroia na nadbyteéné poiadované vyéetreni
Moinost zobrazeni celkového poétu bodfl a ceny za iédanku
Indikace typI‘] a poétu odbérovych zkumavek
Tisk étitkfl s éérovym kédem s moinosti uzivatelské definice obsahu étitku
Seznam vytvofenych iédanek s indikaci, zda jii by! materiél pfevzat laboratofi ke zpracovéni
Souhrnné tiskova’ sestava s VS/pisem vytvofenych iédanek za dané obdobi

2.2.8.4. Prehied rozpracovanych vzorkfi
Seznam iédanek a jejich éésti olenény do samostatnych éiseinych rad
Rychlé vyhledéni konkrétni iédanky podle éérového kédu
Moinost uiivateiské L'Ipravy vzhledu seznamu iédanek (typy a poiadi sioupcD v seznamech,
velikost pisma) s uioienim na konkrétniho uiivatele
Vyhledéni podle ID, jména, éérového kédu, evidenéniho oisla iédanky. Zadateie, lékafe
Moinost rychlého nastaveni filtru pro zobrazeni vzorkITI konkrétniho analyzétoru nebo skupiny
analyzétorfl
Moinost nastaveni uiivatelského filtru na konkrétni metodu
Moinost nastaveni filtru na zéznamy s virsledky k telefonickému nahlé§eni
Moinost uiivatelskych filtrfI seznamfi podle stavu zpracovéni iédanky: odeslané do
analyzétoru, blokované proti exportu, validované, vytiéténé, exportované,
Rychly souhrnny’r pfehled o stavu rozpracovéni véech vzorkf’I v systému (poéet vzorkfl
vjednotlivich provoznich Fadéch, zadané identifikace, zadané poiadavky, zadané véechny
vysledky, stav automatické a ruéni kontroly, blokované vzorky, stav tisku, stav exportu)

2.2.8.5. Pracovni protokoly
Uéivateisky definovatelny vzhled pracovnich protokoifl s moinosti pouiit Iibovolnych
identifikaénich L'Idajfl pacienta do protokolu
Moznost Fédkového nebo sloupcového fazeni metod
Moinost tisku protokolu bez nebo s vysledky
Moinost zafazeni pfedchozich vysledkfi metod do protokolu véetné informace o datu provedeni
Uiivateiské definice fazeni kontrolnich vzorkfl do protokolu
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2.2.8.6. Mezilaboratorni komunikace

Moinost automatického odesléni vzorku nebo jeho éésti do externi smluvni laboratoi‘e ve

formétu MZ DASTA
Automaticky import vvsledkfi z externi Iaboratofe

Oznaéeni pfijatych vysledkfl z externi laboratore podle normy 15189 pfi distribuci k iadateli o

vyéetfeni

2.2.9.Analytické procesy

2.2.9.1. Zadévém’ vysledkfi
Ruénl’ zadévém’ vysledkfl ve formuléfi iédanky (po pacientech)

Pf‘i zadévéni p0 pacientech moinost pouiiti pfedvolenych rastrfl/palet

Ruém’ zadévéni po metodéch nebo skupinéch metod véetné moZnosti zobrazeni pfedchoziho

VYSled pfimo v zadévacim rastru
Ruém’ zadévéni podle pracovniho protokolu
On—Iine pfenos vysledkfi z analyzétorfl
Ciselné nebo textové vysledky
Textové vireledky Ize vybirat z matic textfl pi‘ifaditelnych konkrétni metodé

vér textfl zkratkou nebo vvbérem z éiselniku
Moinost doplnéni volnych textCI ke kaidé metodé s volbou pro zobrazeni pouze v laboratofi

nebo i pro iadatele
Blokovéni vstupu mimo moiné meze

Okamiité indikace pfekroéeni varovnych mezi

Barevné oznaéeni oiselnvch virs|edk0 podle nastaveny’zch mezu’ u konkrétni metody

v Zédankovém formuléfi
Hromadné korekce vybranych vysledkfl (prenésobeni nebo pfiéteni koeficientem, nahrazeni)

Moinost automatického grafického zobrazeni nedévného oje vybranfzch biomarkerfi
v iédance

2.2.9.2. Komunikace s analyzétory

Podpora préce s éérovym kodem vCetné externiho éérového kc'Jdu pfijatého elektronickym

importem poiadavkfl
Podporované typy komunikace: jednosmérné, obousmérné, dévkové

Podporované komunikaéni protokoly: ASTM, HL7, individuélni podle typu analyzétoru

Podporované zpflsoby prenosu: R8232 (COM port, USB ports pfevodnikem), TCPIIP, soubory

Podpora POCT analyzétorfl
Podpora preanalytickych linek
Podpora middleware dodavatelfl analyzétorfl
Pfenos vysledkfl kontrol (u analyzétorfl, které prenos podporuji)

Komunikace pro vice materiélfl, redéni
Podpora pro pfenos obrazovych pf‘iloh u analyzétorfi, které je vytvéfi
Zpracovéni chybovh kédfi odeslanych z analyzétoru s vysledkem

Automatické Uprava prijatych v93ledkl°1 z analyzétortl podle pravidel nastavitelnvch uiivatelem

Automatické odesléni poiadavku na opakované méreni do analyzétoru podle pravidel

definovanfzch uiivatelem
Automatické nebo ruéni potvrzeni vysledkfi
Evidence historie pfijatych vysledkfl
Logovéni véech dat zasilanjrch mezi US a analyzétorem
Vybrané stavy komunikace Ize indikovat uiivatelflm formou alertfl

2.2.9.3. lnterni kontrola kvality (QC)

Neomezeny pooet rfiznych kontrol ke kaidé metodé
Vytvéreni skupin kontrol podle pracoviét’lanalyzétorfl
Dlouhodobé evidence §arii
On-line pfenos VYSIed kontrol z analyzétort:
Manuélni zadénf vysledkfi kontrol s komentéfem k vilsledku

Rychly vstup do rastru pro zadévéni kontrol pfimo ze iédanky nebo zadévéni vysledkfl p0

metodéch
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Okamiité zpracovéni Westgardovych pravidel (14 typfl) s moinosti indikace varovéni nebo

chyby
Zafazem’ vysledkfl QC jako podminky pro automatickou lékai‘skou kontrolu

Grafické zobrazenf prflbéhu kontrol v éase (Levey-Jeningsfiv graf), moinost porovnéni vice

kontrol v jednom grafu, moinost vyfazeni vysledku nebo doplnéni poznémky pfimo v grafu

Kfiiovy graf (Youdenfiv graf)
Indikece pfekroéeni nastavenych limittr u kontrol

Denni a dlouhodobé prehledy kontrol vysledktl Véetné grafického zobrazeni

Statistické pfehledy za éarie a klouzavé éasové intervaly

Pfehled o mezidenni reprodukovatelnosti
Moinost porovnéni kontrol mezi analyzétory

Statististika kontrol obsahuje informace: hladina, potadi, éarie, atest, odchylka, TEa, prt’rmér,

smérodatné odchylka, variaéni koefictent, bias, analytické chyba, standardnr’ nejistota prfiméru,

rozpéti hodnot, povolené nepi‘esnost, povolené nesprévnost, procento zcetkové analytické

chyby (%TEa), virtéinost, re|ativni nejistota obsahu, relativni standardni nejistota obsahu,

odhad kombinované relativni nejistoty, sigmametrie (6 sigma)

Moinost exportu vysledkfi QC do XLS nebo CSV formétu a do systémfl: OnCalt Biorad,

Labmark, Rendox .

Dlouhodobé statistika prflmérfi vysledkfi metod (s moinosti vylouéeni extrémnich vysledkfl)
véetné grafického zobrazeni

2.2.10. Postanalytické procesy

2.2.10.1. vypoétové a interpretaéni vztahy

Uiivatels ky definovatelné vypoétové vztahy

Ve vypoétu Ize pro rozhodovéni pouiit Iibovotny Udaj z identifikace pacienta (pohlavi, vék,

diagnoza, pracoviété iadatele, éas odbéru, ...)

Wsledkem vypoétu mflie byt éiselné hodnota nebo text

Uéivatetsky definované rozporové vztahy pro kontrolu vzéjemnych vazeb metod v jednom

odbéru

vystupem rozporovych vztahfi mflie byt text pro interni potfebu laboratore nebo text, ktery}r se

zobrazi iadateli o vyéetrem'
U rozporovych vztahfi Ize nastavit, zda maji byt pouiity pro lékafskou kontrolu

U2ivatelsky definované hodnotici/interpretaéni vztahy

Pro stanoveni podminek hodnoceni/interpretaci Ize pouiit libovolny ride] 2 identifikace pacienta

a véechny vy'rsledky odbéru (pohlavi, vék. diagnéza. pracoviété 2adatele, éas odbéru, ...)

Vilstupem je votny text neomezené délky pro potfebu pouze laboratofe nebo pro sdéleni Zadateti

o vyéetfeni

2.2.10.2. Kumulativninélez

Moinost zobrazeni Weledkfi pacienta ze véech odbornosti Iaboratofe vjednom souhrnném

okné
Zobrazeni kompletni historie véech vysledkfl pacienta bez éasového omezeni

Moinost volby typu zobrazeni nézvfl metod (zkratka, plny nézev)

Moinost votby velikosti fontu
Moinost nastavent rfirznf/ch zpflsobfl fazeni metod véetné vytvéreni funkénich skupin metod

Moinost nastavenf filtrfi na zobrazeni konkrétni metody nebo skupiny metod s uloienim na

uiivatele
KaZdy vysledek v zobrazem’ indikuje uiivatelsky nastavitelnou barvou hodnocem’ podle mezr’

U kazdé metody je informace o pfipadném Delta-checku, volnych textech, opakované

zpracovanych metodéch, urgentnosti, nahlééenych vysledcich

Z ikon nebo nabidky Ize zobrazit informaci o konkrétni metodé podle Iokélniho étselm’ku

U vysledku Ize zobrazit okno s informacemi o historii VYSIedku

U VSIsledku Ize zobrazit kom pletni meze pouiité pro hodnoceni vysledku platné k datu anal5rzy

U vystedku je moiné zobrazit okno s informaci o autorech a Casech véech provedenych kontrol

a o Casu tisku a exportu Weledku
Prime 2 kumulativniho nélezu Ize pro oprévnéné osoby editovat VS/sledky nebo volné texty u

metody
Rychté evidence telefonicky nahla’éenfrch vysledkfl
Moinost zobrazeni vyflétovanych vykonfl, véetné bodové hodnoty a vypoétu ceny
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Od konkrétni metody v rastru pi‘imy vstup do zobrazeni nebo piidéni vysledkfl QC
Moinost nastaveni zobrazeni plnych nézvfi diagnéz
Moinost zobrazeni kompletnich I’JdaiI o iadatelich o vyéetreni
Moinost zobrazeni souhrnného okna s informacemi vybranymi pro Iékarskou kontrolu
Grafické zobrazeni prtibéhu vybranych metod v Casové ose
Filtr pro rychié zobrazeni metod s indikovanym rozporem v odbéru
Filtr pro zobrazeni vysledkii mimo fyziologické meze
Moinost oznaéeni udélosti/odbérfi pro tisk kumulativniho archivniho néiezu nebo pro export
Moinost manuéiniho tisku zéznami’I s indikaci k fakturaci

2.2.10.3. Vaiidacevysledkfi
Kontrola vysledkfi metod na meze: fyzioiogické, sniiené, nizké a patologické
Moénost nastaveni rflznfrch mezi hodnoceni metod podle véku, pohlavi, typu vzorku (élovék,
zvife), podle specifické podminky (if/den gravidity, zpflsob odbéru, éas odbéru, ...)
Kontrola na pi‘edchozi vysledek (Delta-check)
Podpora automatické validace vysledku s uzivateiskym nastavenim kritérii kontroiy individualné
podle Césti provozu: meze pro hodnoceni metod, Delta-check, vysiedky QC, vybrané

metody,vybrané oddéleni, vybrané diagnozy, vybrané texty, oznaéeni pacienti
Manuaini validace vysledku az ve tfech L'Irovnich (laborantka, chemik, lékar)
Podpora technické validace (vaiidace vysledki’I béhem sluiby)
Moinost blokovéni Zédanky proti potvrzeni
Moinost blokovéni iédanky proti tisku a exportu

2.2.10.4. Kontrola éasfi vydénivglsledkfl
Podie nastavenych CasCI vydéni virsledkfi metod zobrazovat v on-iine obnovovaném seznamu
metody, které se bliii (nastavené procento) nebo jii piekroéiiy éas vydéni
Cas vydéni metody samostatné definovatelny pro metody: rutinni, statikové a s vitéini indikaci

2.2.10.5. Hlééenivysledkfi
Vzhledéni extrémnich vysledkfl s moinosti nastaveni rfiznych intervaifl napi‘. podle typu
pracoviété iadatele nebo podle véku a diagnozy pacienta
Kniha extrémnich vysledkfi za vybrané obdobi
Evidence teiefonicky hlééenYch vysledkil volatelné primo ze iédanky nebo kumulativniho
nélezu pacienta
Uiivatelsky definovateiné texty pro zéznam o telefonickém hiééeni vysledkfl

2.2.10.6. Distribucevysledkfi
W'sledkovy iist (nekompietni, kompletni, doplnény, kumulativni, ...)
Elektronick)? export (DASTA, HL7)
Moinost zabezpeéeni elektronickym podpisem I peéeti (pfipadné i oasovou znaékou} 8 export
v PDFI’A formétu
Uloieni elektronicky podepsanYch vysledkovfrch listfl ve formétu PDF/A do iokélniho archivu
laboratofe a jejich rychlé zobrazeni z kumulativniho nélezu
Odesléni odkazu do Iokélniho archivu PDFIA dokumentfl laboratoie v MZ DASTA do KIS
Moinost uloieni elektronicky podepsanyIch vysledkovych listCI v PDF/A tvaru do archivaénich
L’Iioiiét’ typu EMC Centera nebo Techniserv
Webové rozhrani pro on-line piistup k validovanym vilsledkfim

2.2.11. Tiskové sestavy

2.2.11.1. Obecné vlastnosti sestav a jejich archiv
Uiivatelské L'Iprava vzhiedu véech tiskovych sestav
KaZdy typ sestavy mé dodany standard ni vzhled formou etalonu
Wstup véech vytvoienjrch sestav do RTF, PDF, XLS
Archiv véech vyiiéténych sestav tiiditeiny podle data tisku, typu sestavy, uiivateie nebo mista
tisku

Moinost nastaveni délky archivace podle typu tiskové sestavy
Oboustranny tisk (na tiskérnéch, které ho podporuji)
Podpora barevného tisku (na tiskérnéch, které ho podporuji)
Moénost tisku na vzdéiené tiskérné
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Elektronicky podpis vysledkovych listi‘J a hlavnich knih jejich opatreni Casovym razitkem

2.2.11.2. esledkovélisty
Splnéni poiadavkfl normy 15189 na obsah vysledkového Iistu
Moinost individuélniho vzhledu vysledkového listu pro kai'dého iadatele
Tisk zkratky nebo nézvu metod, jednotek a fyziologicch mezi v

Uiivatelské definice hlaviéky a patiéky vysledkového listu a pokraéovacr’ hlaviéky a patiéky pro

daléi strénky nélezu
Oznaéeni celkového poétu strének a éislovéni stra’nek VS/sledkového listu :
Moénost pouiiti rfiznych zpflsobfl razeni metod véetné vytvéfeni funkénich skupin metod 5-
Oznaéeni akreditovanych metod
Oznaéeni metod zpracovanych v externi smluvni laboratofi
Oznaéeni metod s pfekroéenym Delta-checkem U.
Moinost tisku grafického hodnooeni vysledkfl "

Tisk rozporovych a interpretaénich textL": .
Moinost tisku obrazovych pfiloh z analyzétorfl ::
Moinost tisku kodfl vykonfi (do fédkl‘) nebo souhrnné) ._!
Moinost tisku celkové ceny za vyéeti‘eni i
Moinost tisku autorfi lékarské kontroly

'

Moinost tisku jednosloupcovych i kumulativnich nélezfl (bez omezeni poétu udélosti v nélezu)

Typy vj'sledkovych listfl: kompletni, neoplny, dotisk (doplnéné WSIedky), archivnf

Zsoby sestaveni vysledkovych Iistfi: prfibéiny tisk, dotisk, individuélni tisk
Tisk hromadnYch nélezfl pro oddéleni
Moinost nastavit zptlsob razeni pfi tisku vysledkovych Iistfl podle: evidenéniho éisla. ID

pacienta. jména pacienta, pracoviété 2adatele, tiskové skupiny Zadatelfl, svozové trasy o
Moinost tisku s Fazenim ,,do obélky“ — nastavitelny poéet vysledkovfmh listfl do jedné obélky

2.2.11.3. Provozm’ tiskové sestavy

Denniho seznam pacientfl (tridéni dle evidenéniho éisla. éisla pojiéténce, jména, oddéleni)
Hlavni knihy (tridéni dle evidenéniho éisla, éisla pojiéténce, jména, oddéleni, plné definovatelny
tvar a obsah, speciélni formét pro bakteriologii)
Pracovni a pipetovaci protokoly
Kniha nadbyteénych poiadavkfl
Patrové nélezy (s metodami ve sloupci nebo na rédku)
Kniha metod
Kniha metod pro TS

Kniha extre'mnich vysledkfl
Kniha nezadanf/ch vysledkfl
Kniha iédanek bez sestavenych étitkfi
Kniha vydany’rch vysledkovf/ch listfl
Kniha nahlééenych vysledkil
Kniha konzilii
Kniha biochemickych konzultaci
Kniha doordinaci vysledktl
Kniha Zédanek s evidovanou kolizi
Kniha bakteriologiokfrch konzultaci
Kniha kolizi vilkonfl s diagnézou nebo s odbornosti
Denni statistika (prflméry, kontroly)
Kontrola denniho souboru
Moinost manuélni nebo automatického spouéténi tiski’x podle uiivatelsky nastavenych pravidel

2.2.12. Wkaznictvi

2.2.12.1, Plétci péée
Archivace podkladovych éiselnikfl v Case (éiselniky vykonfi, odbornosti, kédy IVPL)
Import zdrojovy'mh éiselnikfl VZP
Moinost nastaveni frekvenénl'ch omezeni u vykonfi podle metodiky VZP a jejich kontrola pf‘i

vytva'reni dévky
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Validace ID podle registru VZP (on-line primo z formuléfe Zédanky, dévkove pro vybranou

skupinu ID 2 registru)
Moinost definice parametrfl pro hlaviéku K-dévky pro kaidou East provozu individuélné

Komunikace s portély pojiét'oven
Pfifazeni vykonfi a skupin v9konfl k metodém
Vytvéfeni K-da'vek podle platné metodiky VZP za zvolené obdobl'
Archiv vytvofenych dévek s moinosti jejich zpétného zobrazeni a vyhledéni konkrétnich

zaznamu
Vyhledéni v archivu podle Cisla dokladu nebo identifikace pacienta
Oprava celého dokladu nebo jeho éésti .

Moinost opakovaného vytvéreni K-dévek !

Moinost vytvofeni opravnych dévek i

Odeslénf podkladfl pro vyflétovéni péoe spoleoné s virsledky v rozhrani MZ DASTA
Vytvéreni faktur pro pojiét'ovny a jejich evidence

2.2.12.2. Fakturace

Moinost vytvéi‘eni vlastnich sad VSIkonfi s nastavenim individuélnich cen pro fakturace -

Moinost vytvéf‘eni neomezeného poétu formétfl faktur pro samoplétoe ' I 7

Moznost nastaveni virée DPH a jeho zohlednéni pri vytvéreni faktury
Pfedbéiné faktura za pacienta sestavitelné pi‘imo ve formulél‘i iédanky

'

Koneéné faktura za pacienta automaticky vytvéfené pfi tisku VYSIedkového listu ;

Individuélné sestavené faktura za vybrané udélosti v kumulativnim nélezu pacienta H

Hromadné fakturace za pracoviété a obdobi I.
Evidence vydanych faktur s moinosti indikace splatnosti a evidence uhrazenf {:5

2.2.13. Statistika

2.2.13.1. Produkénistatistiky

Moinost vytvéfeni statistickych skupin podle pracoviét‘ Zadateltl o vyéetfeni

Moinost pi‘ifazeni provoznich fad do déetnich skupin
Moinost zobrazeni provoznich statistik za vybrané obdobi od-do (dny nebo mésice)

Moinost nastavenf fiItrfl a jejich vzéjemnych kombinaci podle: plétce péée nebo typy faktur,

fléetnf skupinu, statistickou skupinu pracoviét’, odbornost vykonu, konkrétni vykony, ICP

Zadatele, ICP laboratofe, svozové trasy, lékafe, pracoviété, externi laboratof’e, rodné Cisla a

jejich typy, agregované vykony, neagregované vykony, typ pojiéténi
Moinost porovnéni dvou vybranych obdobi vzéjemné s tfidénim podle nejmenéich a nejvétéich

bodovS/ch nebo cenovych rozdilfl
Pfeddefinované zékladni sestavy pro: vykony, IVLP, néklady na metody, pracoviété, 1ékaf‘e,

rodné oisla, ICP, odbornosti
Statistika unicitnich rodnYch éisel
Produkoni statistika podle analyzétorfl
Statistika NZIS
TAT statistika

Statistika prekroéeni doby stability vzorku

2.2.13.2. Obecny export z databéze LIS

Moinost uiivatelsky vytvéret dotazy pro nestandardni statistiky
Definice podminek podle identifikaonich poloiek a iédanky (vék, pohlavi, diagnézy, pracoviété,

éas odbéru, ...)

Definice podminek pro vyibér metod
Nastaveni podmr’nky pro vybér podle vysledku metod (napf. jen negativni)
Zobrazeny WStup Ize exportovat do XLS a déle zpracovat
Moinost uloéenf vytvofeného dotazu pro opakované pouiiti pro napi‘. jiné Casové obdobf

2.2.13.3. Statistiky

Uiivatelsky privétivy néstroj pro tvorbu statistickYCh dotazO s moinosti zahrnout do podminek

data 2 libovolné éésti laboratorniho komplementu a podminky libovolné kom binovat

Sestavovéni statistik nemé vliv na rychlost produkéniho prostfedi
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Statistiky maji viastni graficky vystup. Véechny je moiné exportovat ve formétu XLS, XML a
CSV (bez velikostniho omezeni)
System poskytuje podporu pro periodické sestavovéni statistik s piovoucim rozmezim (napr.
,,posledni tYden“, ,,pos|edni mésic" apod.)
Je moiné pouiit agregaéni funkce (poéet nélezfl splnujicich uréitou podminku, naprikiad
kombinaci kmene a zénétlivych markerfi) pro pacienta za definované éasové obdobi
Uiivatelsky definovatelné statistické skupiny pro rychlejéi tvorbu statistik u Caste opakovanych
souborfl omezeni (diagnéza, materiel, mikroorganismus, antiinfektivum, iadatei)

2.2.14. Laboratornisklad
Univerzéini skladové evidence pro véechny druhy zboii respektujici speciélni poiadavky pro
skladovéni transfuznich pfipravkfi, krevnich derivétfi, lééiv, diagnostik apod. a vyhovujici

sprévné vyrobni praxi (SVP)
Rozdeleni na vice skiadfl die druhfl zboii
Evidence pfesného umisténi zboii ve skladu a v zafizeni (lednice, regél)
Stanoveni pcdminek pro skladovéni dle druhu zboii
Zabezpeéeni sprévného umisténi zboii ve skladu dle druhu zboii (SVP)
Zabezpeéeni pfijmu uréitého druhu zboii od schvélenych dodavatelfi (SVP)
Zabezpeéeni vydeje urcitého druhu zboii schvélenym odbératelflm (SVP)
Schvalovaci fizeni dle SVP
Odchylkové fizeni die SVP
Databéze dodavatelfil, VSIrobcfl, iadatelfl (vcetné vazby na Ciselnik iadatelfi)
Kom pletnl' evidence zboii (nézev produktu, kataiogové cislo, poéet kusfl, éarie-moinost
naéiténi éarie éteCKou pri prijmu a vydeji. expirace, stavy zboii, veékeré pohyby zboii - datum
dodéni, datum uvolnéni do provozu, zmény uskladnéni — transport zboii)
indikace prekroceni doby expirace, indikace bliiici se expirace
Pouiiti cérovfmh kodfl pro evidenci zboii
Nacteni eiektronickS/ch dodacich listL‘]
Moinost tisku viastnich étitkfl s éérov9m kédem pro oznacova'm' zboii
Moinost pouiiti pfenosné éteéky (:érovych kc'JdCI pro evidenci zboii
Evidence prijmovych dokladfl, vydejovfmh dokladfi, pfevodky prijem, pfevodky vydej, zasiéni
materiélu k vyéetreni apod.
Zpétné dohledatelnost pohybfl zboii die éarie
Evidence rflznvch stavfl zboii (v karanténé, zména kvality, objednéno, schvéieno, skladovéno,
vyskladnéno)
Okamiitv pi‘ehled o stavu zboii na skladé
Uzéverky - uzavfeni skladovych dokladfi (pohybfl) 2a casovy (158k (napf. mésiéné)
Soupis dokladfl nékup/prodej dle dodavatele/odbératele za zvolené Casové obdobl’
Automatické odeéty diagnostik podle vyroby (podpora odectfl podle seti‘i nebo spoti‘ebovaného
mnoistvi diagnostik na konkrétni vyéetieni)

2.2.15. Evidence pfistrojfi
Evidence pfistrojfi vyhovujici poiadavkflm normy 15189
Vedeni ciseinl’ku dodavatelfl analyzétorfi a pristrcjfl
Moénost evidence pristrojfl a jejich popisu: oznaéeni, Wrobce, kontakt na dodavatele, typ,
umisténi

Nastaveni kontaktfl na servis
Evidence zpflsobu prijeti, data prevzeti, uvedeni do provozu, data vyrazeni
Nastaveni intervalu Udriby
Moinost evidence jednotlivych udélosti s pfistrojem, napr. servisni zésahy
Moinost evidence dokumentfl k pfistroji
Moinost piénovéni udélosti s pfistroji a hlidéni jejich datumtl
Pfepiénovénl’ Okontl
Souhrnny pr‘ehled o likonech

2.2.16. fiizené dokumentace
Evidence dokumentace laboratof‘e vyhovujici poiadavkflm normy 15189
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Evidence a spréva dokumentace laboratofe v elektronické podobé (napi: popisy laboratof‘e,

SOP, zépisy porad, ...)
Evidence autora dokumentu, data jeho vzniku a verze

Nastaveni prév pro pfistup k dokumentu
Pi‘ifazovéni dokumentfl k pfeéteni skupiném uiivatelfl
Moinost zobrazovat obsah dokumento pomoci Iokélné nainstalovaného prohliieée

Otviréni dokumentfl pfimo z LIS
Zobrazenl' seznamu dokumentfl
Propojeni fizenych dokumentfl s daléimi objekty OL (Laboratof, Metoda, Pristroj, ...)

Zobrazenf fizenych dokumentfl souvisejicich s metodou pr'r'mo v historii stanoveni méfeni dané

metody v LISu
Komentovéni/pr‘ipominkovéni dokumentfl
Schvalovém’ evidevanfrch dokumentfl
Notifikace uiivatelfl 0 tom, iejim byl pfidélen fizeny dokument k preétem’

Pfehled uiivatelfl, ktefi éetli I neéetli dokument
Notifikace na bliiici se exspiraci dokumentu
Vedeni historie akci na dokumentech ve formé logfl

2.2.17. Deniky

Denik vydanYch vy’rsiedkovych listfr
Denik odeslanych vysledkovych listfl
Archiv elektronické dokumentace
Denik nahlééenych vysledkfi
Denik doordinaci poiadavkfl '

Denik kolizi v iédance
Denik smazanjrch iédanek
Denik elektronického prijmu s moinosti zobrazeni obsahu konkrétm’ho paketu

Komunikaéni denik s moinosti zobrazeni obsahu konkrétniho paketu

Denik mezitaboratomi komunikace (odeslané i pFijaté virsledky)
Denik notifikaci

Denik synchronizacf Ciselnikfl s KIS
Denik on-line pojiét‘ovny
Denik exportu faktur
Denik odeslany'rch dévek pro plétce péée
Denik vydanych faktur
Denik vyflétovém'
Denik smazanych dokladfl
Denik validace ID
Denik sestaveni laboratorm’ statistiky
Denik synchronizace registru LIS s registrem KIS

Denik zménénych ID
Pfehled zmén v éiselnicich a tabulkéch
Denik prihlééeni a odhlééeni
Denik akci a naplénovangrch Uloh

2.2.18. Automatizace laboratomich procesfi
Moinost vytvofeni podminek pro automatické spouéténi akci nebo jej'rch skupin

Standardni akce pro automatické spouéténi jsou: pfiprava systému, automatické lékaf‘ské

kontrola, tiskové sestavy, exporty vysledkfl, statistické sestavy

lnformace formou alertu v pfipadé, 2e akce neskonéi standardnim zpflsobem

2.2.19. Alerty a notifikace

lnformace o nestandardnich stavech pro konkrétni uiivate1e nebo pro vybrané stanice

Definice alertfl

2.2.20. Certifikace
Stapro mé veékeré produkty a sluiby zaloéené na certifikovanych procesech podle CSN EN

ISO 9001:2009 (od roku 2001)
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> Stapro se hlési k podpofe trvale udriitelného rozvoje, coi doklédé zavedem’m systému
environmentélniho managementu dle normy CSN EN ISO 14001 :2005

> Diky zavedeni systému bezpeCnosti informaci jsou nastaveny ochranné mechanismy tak, aby
rizika spojené s Unikem informaci a ztrétou dat byla minimalizovéna. CSN ISO/IEC 27001 :2006
Diky zavedenému systému managementu sluieb v IT mfiieme sv$1m zékaznikflm garantovat
smluvné stanovené parametry sluieb. CSN ISO/IEC 20000—1/2006
FONS Openlims je od srpna 2006 certifikovén firmou VeriTest pro platformu Microsoft
FONS Openlims ziskal cenu MS Industry Awards 2009 za implementaci ve VFN Praha
V dubnu 2011 ziskal FONS Openlims logo Kompatibilni s Microsoft Windows 7
0d dubna 2014 je FONS Openlims uveden na strénkéch firmy Microsoft jako produkt
kompatibilni 3 Windows 8 a Windows 8.1
0d 2015 je FONS Openlims uveden na strénkéch firmy Microsoft jako produkt kompatibilni 5
Windows 10

VVVV
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2.3. Reference

Nemocnice Ceské Budéjovice, a.s.

Fakultni nemocnice 0 av. Anny (USA) v Brné

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

Krajské nemocnice Liberec, as.

Fakultni nemocnice Ostrava

Fakultni nemocnice Oiomouc

Pardubické krajska’ nemocnice, as.

Fakultni nemocnice Plzefi

Fakultni Thomayerova nemocnice s polikiinikou

Véeobeoné fakultni nemocnice (VFN) v Praze

Krajské zdravotni, as. ~ Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, 0.2.

Krajské nemocnice T. Bati, as.

3. HW nutngr pro pfipojeni stévaiicich pfistrojfi

Dvouportovjr pi‘evodnik RS-2321Ethernet CSE-H21V9robce Sollae 2 k8
sginangr adaptér 5w1,2A (k pfevodniku RS-232/Ethernet) 2 ks
Jednoportovjr pi‘evodnik R8232 Ethernet CSE—HSSN V5'rrobce Sollae 1 k5
S inani‘it adaptér 5V/1,2A (k pfevodniku RS-232/Ethernet) 1 k8
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