Kórházi étkeztetésben informatikai
eredmények, célok

Sipos Géza

Quadro Byte Zrt. rövid bemutatása
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 A négy alapító informatikus minimál tőkével és
kölcsönkapott géppel indította a céget.
 Speciális területeket céloztunk meg a nagy
kidolgozottságú saját fejlesztésű programokkal.

 Első pillanattól az egészségügyi területre fejlesztettünk.
Hangsúly mindig a komplett szolgáltatáson volt. (Betanítás,
folyamatos fejlesztés, felügyelet, eszközbiztosítása, stb.)

 Egyenletes szolid növekedés, visszaforgatott eredmény
hatására saját erőből 2003.-ban Részvénytársasággá
alakultunk. Továbbra is külső befektető nélkül.
 Mára a 4 fő helyett 25-en dolgoznak nálunk és közel 600
felhasználó alkalmazza rendszereinket.
 Termékeink ma már különböző pénzügyi konstrukciókban
érhetők el. Akár eszköz bérletet is tudunk biztosítani.
 Az elmúlt 19 ismertségét tovább szeretnénk növelni a
Kórházi területen

Tevékenységi területek bemutatása
Az egészségügyi szférában a következő két fő területre
kínálunk komplett megoldásokat:
Gyógyszerészet:
 QB-Pharma (Zártforgalmú gyógyszertár)
 QB-Host (Bevezretés alatt álló intézeti
gyógyszertári és osztályos rendszer)
 QB-Info (Egészséges életmódra, táplálkozásra, és
gyógyszerészeti beteg tájékoztató rendszer.

Élelmezés-Dietetika. (A 19 éves történetéről beszélek a továbbiakban)







QB-Élelem (Az élelmezési üzem termelésirányítási rendszere)
QB-Jegy
Kórházakban a kötelező beteg
étkeztetésen felül előállított
QB-Menü
termékek különböző értékesítési
QB-A’a carte
módjait segítik.
Új!
QB-Büfé
QB-Osztály (Betegosztályok létszámgyűjtő modulja)

Kórházi étkeztetés: Az elektromos írógéptől ….
QB-Élelem számítógépes program:
 Jelenleg több mint 100 kórház használja a napi
gyakorlatban!
 Egy önálló gyártó üzem (élelmezés) termelésirányítási
rendszere.
 Tervezéstől, beszerzésig, raktározásig, gyártás,
értékesítésig.
 Ma már Windows-SQL alapokon, extranetes
biztonságos szolgáltatási támogatással.
 Az üzem munkavégzése közben adatkezelési folyamat keretében dietetikus
szakmai támogatás.
 Napra kész nem költségvetési, hanem eredmény, hatékonyság szemléletű
pénzügyi, gazdálkodási információk. Termeléshez ez szükséges.
 Gyakorlatban segíti egy termelő üzem gazdaságos működését.
Vissza a ’80-as évekhez?
 Pénzügyi adminisztráció hatására azt várják egy termelő üzemtől,
hogy a működését alakítsa a (részben utólagos) pénzügyi adminisztrációhoz
 Az élelmezési költség jelenleg 3-4. költségtényező a kórházban.
 Növekedni fog ez a költség tényező!

Mit tud és milyen háttérrel?
Amit 18 év alatt a gazdaság különböző
szegmenseiben szerzett közel 300
felhasználó tapasztalata alapján
tudhat egy informatikai rendszer,
folyamatos fejlesztés mellett.

Szolgáltatás a lényeg:

Az értékesítéskor csak kezdődik a
folyamatos napi munkánk az
ügyfélnél!

 Gyakorlott és az informatikát ismerő élelmezési, dietetikai szakemberek
által biztosított betanítás, felügyelet, stb.
 Extranettes környezetben biztosított távfelügyelet.
 Korszerű informatikai infrastruktúra, fejlesztés, partnerség
 Integrálhatóság, adatkapcsolatok szabványos interfészek lehetősége.
 Felhasználói jelzések, igények alapján folyamatosan fejlődő rendszer.
 Sok-sok év tapasztalat, gyakorlat.

Tervek, célok: a következő 19 év!
Specializálódódtunk egy-egy szakmai területre. Viszont
amivel foglalkozunk abban igyekszünk a legtöbbet
produkálók között lenni.
Különböző beszerzési lehetőségek:
 Windows alapú verzió régi ügyfeleknek ingyen!
 Vásárlás
 Bérlet, különböző futamidővel akár eszközre is.
 Felügyelet, folyamatos szolgáltatás.
Már elérhető:
 Windows-SQL verzió
 Rendelések, bevételezések
elektronikus folyamata.
 Több raktáros verziók
 Osztályos modul

A jövőből már ma elérhető lenne:
 Vonalkód alkalmazása
 Minőségbiztosítás új
szintje előkészítve.
 Új közétkeztetési technológiákhoz
előkészületek megtörténtek.

Köszönöm figyelmüket!
Remélem önök is
egyetértenek távlati
terveinkkel és
megtisztelnek bizalmukkal
bennünket!

