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Szpital Miejski im. Jana Paw∏a II w Elblàgu
jest placówkà leczniczà dzia∏ajàcà od 2005 roku.
Jako specjalistyczny zak∏ad leczniczy, elblàski
szpital realizuje zadania zwiàzane z jego podstawowymi kierunkami dzia∏alnoÊci oraz wype∏nia
plany rozwoju w sferze ekonomicznej. T´ rynkowogospodarczà stron´ funkcjonowania placówki zapewniajà m.in. ró˝nego rodzaju systemy informatyczne, które muszà dzia∏aç niezawodnie i pewnie.
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Wzrastajàcy poziom zadaƒ finansowo-ksi´gowych,
zadaƒ zwiàzanych z gospodarkà magazynowà
oraz prac analitycznych w elblàskim szpitalu sprawi∏, ˝e kierownictwo placówki zacz´∏o przygotowywaç si´ do wymiany oprogramowania, majàc na
uwadze przede wszystkim zwi´kszenie elastycznoÊci aplikacji, poprawienie jakoÊci i szybkoÊci
pracy oraz rozbudowanie zakresu mo˝liwoÊci
analitycznych, przydatnych w codziennej pracy.
Nowym zakresom dzia∏aƒ nie móg∏ sprostaç stary system firmy Simple, który nie zapewnia∏ ju˝
uaktualnieƒ, nie mo˝na by∏o przeprowadzaç w
nim jakichkolwiek modyfikacji, a co najwa˝niejsze
by∏ podatny na cz´ste awarie. Stary system nie
nadawa∏ si´ tak˝e do prowadzenia obs∏ugi wzrastajàcej liczby dokumentów, ani nie umo˝liwia∏
generowania zestawieƒ. Ponadto nie móg∏ byç
wyposa˝ony w specyficzne i nietypowe narz´dzia,
które by∏y wymagane na tym etapie rozwoju

placówki medycznej. Po analizie ofert kierownictwo
szpitala zdecydowa∏o si´ na wybór produktów
Sage sp. z o.o., reprezentowanej w Elblàgu przez
Z∏otego Autoryzowanego Partnera: firm´ KONI
Systemy IT. Przedstawiciele KONI przeprowadzili
prezentacj´ Systemu Zarzàdzania Forte, pokazujàc jego najwa˝niejsze parametry i funkcjonalnoÊci.
Bardzo szybko okaza∏o si´, ˝e wdro˝enie nie b´dzie
∏atwe i powinno uwzgl´dniaç specyficzne parametry, wymagane w dzia∏alnoÊci placówki medycznej.
Trudne etapy pokonane – wartoÊç dodana
w postaci elastycznego systemu
Wdro˝enie systemu System Zarzàdzania Forte zosta∏o podzielone na kilka etapów, które zosta∏y poprzedzone gruntownà analizà przedwdro˝eniowà.
– We wdro˝eniu przyj´liÊmy model kolejnych etapów
prac, a tak˝e musieliÊmy przeprowadziç rozpoznanie
potrzeb klienta oraz dokonaç sprawdzenia mo˝liwoÊci cz´Êciowej integracji systemu z aplikacjà do obs∏ugi szpitala - mówi Arkadiusz Wojtal, w∏aÊciciel
firmy KONI Systemy IT. – Do najbardziej pracoch∏onnych elementów zaliczy∏bym analiz´ przedwdro˝eniowà okreÊlajàcà specyfik´ bran˝y medycznej,
problematyk´ importu danych do systemów NFZ,
system ksi´gowania z wyszczególnieniem danych
finansowych dotyczàcych tzw. cz´Êci bia∏ej i szarej.
Powy˝sze zadania wymaga∏y od ca∏ego zespo∏u
wdro˝eniowego KONI du˝ego zaanga˝owania
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i intensywnej pracy. Kolejnym etapem wdro˝enia by∏a sama implementacja oprogramowania, instalacja i konfiguracja serwera oraz
stacji roboczych a w nast´pnym kroku szkolenie kadry oraz zespo∏u ksi´gowych w szpitalu. Zakoƒczenie wdro˝enia po implementacji poprawek i zaleceƒ zespo∏u ksi´gowych zosta∏o potwierdzone pe∏nym zadowoleniem klienta.
Analiza przedwdro˝eniowa, uwzgl´dniajàca
specyficzne parametry dzia∏ania gospodarczego placówki medycznej oraz poznanie
zagadnieƒ ksi´gowych zwiàzanych z rozliczeniami za us∏ugi medyczne, okaza∏y si´
równie˝ jednymi z najbardziej nietypowych i

trudnych etapów wdro˝enia. Powy˝sze
dwa zadania, wymagajàce niestandardowego podejÊcia do projektowania, okaza∏y si´ bardzo wymagajàce dla zespo∏u
wdro˝eniowego KONI, który nie tylko musia∏ dokonaç pe∏nej analizy Êcie˝ek przebiegu danych, ale tak˝e poradziç sobie ze
specyficznymi i wyjàtkowymi zagadnieniami dla tego wdro˝enia, w tym m.in. systemami raportowania danych z sytemu
ksi´gowego do Kas Chorych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
– Chodzi∏o w tym miejscu o raportowanie
wartoÊciowe danych z tzw. apteczek szpitalnych. Raportowanie to okreÊla∏o poziom
finansowego zaanga˝owania bud˝etu

szpitala w leki dost´pne na oddzia∏ach –
wyjaÊnia Arkadiusz Wojtal, KONI. Po zakoƒczonych skomplikowanych pracach wdro˝eniowych i analitycznych, w poszczególnych jednostkach administracyjnych elblàskiego szpitala zacz´∏y dzia∏aç wybrane
modu∏y Systemu Zarzàdzania Forte.
W dziale finansowo-ksi´gowym modu∏
Forte Handel zaczà∏ pracowaç na 4 stanowiskach, modu∏ Forte Finanse i Ksi´gowoÊç zosta∏ zaimplementowany na 5 stanowiskach, a do obs∏ugi modu∏ów: Forte
Ârodki Trwa∏e i Analizy Finansowe przeznaczono po jednym stanowisku.
Wdro˝one nietypowe rozwiàzania wymaga∏y nauczenia pracowników obs∏ugujà-

Sage jest wiodàcym dostawcà rozwiàzaƒ informatycznych klasy ERP w Polsce. Firma wchodzi w sk∏ad Grupy Sage, notowanej
na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Londynie. Grupa ta nale˝y do grona trzech najwi´kszych dostawców rozwiàzaƒ wspomagajàcych zarzàdzanie na Êwiecie. System Zarzàdzania Forte pozwala na zarzàdzanie strategicznymi obszarami i procesami
zachodzàcymi w z∏o˝onej organizacji, jest elastyczny i ∏atwy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb.

cych aplikacje nowych umiej´tnoÊci i przyzwyczajenia ich do pracy z systemem, który
ró˝ni∏ si´ od rozwiàzaƒ wczeÊniej stosowanych
w placówce. Zgodnie z kontraktem, przedstawiciele firmy KONI Systemy IT przeprowadzili w Szpitalu Miejskim cykl szkoleƒ dla
pracowników. Szkolenia rozpocz´∏y si´ od
zapoznania pracowników odpowiedzialnych
za prac´ z konkretnymi modu∏ami ze specyfikà dzia∏ania nowej aplikacji. – Nast´pnie
prowadziliÊmy indywidualne, stanowiskowe
szkolenia pracowników. Ogó∏em przeprowadziliÊmy szkolenia dla oko∏o 20 u˝ytkowników. Szpital Miejski im. Jana Paw∏a II

w Elblàgu podpisa∏ z nasza firmà umow´
obs∏ugi i wsparcia technicznego i zawsze
mo˝e liczyç na pomoc fachowców – mówi
Arkadiusz Wojtal.
Wdro˝ony w ciàgu szeÊciu miesi´cy system System Zarzàdzania Forte przyniós∏
wiele korzyÊci i wniós∏ nowà jakoÊç do codziennej pracy administracji Szpitala Miejskiego w Elblàgu. Przyczyni∏ si´ on przede
wszystkim do zwi´kszenia wydajnoÊci
i efektywnoÊci pracy dzia∏ów administracyjnych szpitala, zapewni∏ zautomatyzowanie
niektórych procesów, poszerzy∏ mo˝liwoÊci

analityczne dzia∏u finansowo-ksi´gowego
i zoptymalizowa∏ przebieg dokumentów
a tak˝e w znaczàcy sposób wp∏ynà∏ na
oszcz´dnoÊç kosztów. Zarzàd Szpitala
im. Jana Paw∏a II planuje w niedalekiej przysz∏oÊci rozbudow´ funkcjonalnà systemu
i wzbogacenie go w dwa dodatkowe stanowiska dla modu∏u Forte Handel a tak˝e integracj´ pozosta∏ych komórek szpitala w zakresie obrotu materia∏owego (magazyn)
oraz integracj´ z tzw. bia∏à cz´Êcià placówki oraz komórkà rozliczeniowà szpitala.

Potrzeby

Rozwiązanie

Korzyści

• Poprawa elastyczności i szybkości pracy
systemu;
• Ułatwienie pracy działu finansowo-księgowego;
• Implementacja systemu raportowania danych z
sytemu księgowego do Kas Chorych oraz NFZ;
• Raportowanie wartościowe danych z tzw.
apteczek szpitalnych, określające poziom
finansowego zaangażowania budżetu szpitala
w leki dostępne na oddziałach;
• Rozbudowa narzędzi analitycznych.

• Forte Finanse
i Księgowość
• Forte Handel
• Forte Środki Trwałe
• Analizy Finansowe

• Poszerzenie możliwości analitycznych
działu finansowo-księgowego;
• Skoordynowanie przepływu informacji;
• Lepsza i pełna informacja o przebiegu
realizacji zamówień;
• Zwiększenie efektywności całego
systemu informatycznego;
• Wzrost szybkości i efektywności pracy;
• Oszczędność kosztów, czasu i wysiłku
(automatyzacja niektórych etapów pracy);
• Bezpieczeństwo danych.
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