CGM eTRŽBY
pro PC DOKTOR®,
MEDICUS®, AMICUS®,
PC DENT® a DENTIST+®

Na EET
už nejsem sám
CGM se mi o všechno postará

pacient
lékař
CGM

DŮVĚRA

CGM eTRŽBY používám od samého začátku zavedení EET. Samotná instalace proběhla velice rychle
pomocí vzdálené podpory s následným zaškolením. Vážím si především rychlé komunikace v rámci
EET a včasné uvedení do problematiky včetně poskytnutí odborných článků a návodů ze stránek
www.cgmsvet.cz. Děkuji za práci a pomoc, kterou nám zdravotníkům pomáhají překonat pro nás
nelehká úskalí dalších a dalších administrativních úkonů, které se na nás valí ze všech stran.
MUDr. Jana Sádovská, Benešov

CGM eTRŽBY
EET V JEDNOM SYSTÉMU, SNADNO,
RYCHLE A S PLNOU PODPOROU

Systém je komplexní a zařídí vše za lékaře. Ten vystavuje účtenky v prostředí, které zná, a nemusí
používat jiný produkt. Systém může pracovat s ceníkem služeb integrovaným do ambulantního
informačního systému i s položkami nezadanými do ceníku.
• odesílá zprávy o platbě on-line na Finanční správu
• vede přehledy o úhradách pacientů
• umožňuje export dat pro rychlou účetní kontrolu porovnáním
se zaevidovanými platbami na Finanční správu
• jednoduše uskuteční storno platby
• v případě výpadku centrálního systému Finanční správy nebo výpadku internetu systém
řadí tržby do fronty a zajistí jejich odeslání ihned po opětovném zprovoznění
• CGM eTRŽBY jsou vytvořeny s ohledem na práci lékaře

Zařazení do EET jsme se obávali, jak to ovlivní náš provoz. Po laskavém zaškolení jsme
prodej uvedli do praxe okamžitě a hladce. CGM eTRŽBY jsou jednoduché, přehledné
a uživatelsky velice příjemné. Jak je sympatickým standardem, v případě potíží následuje
rychlá pomoc, kterou jsme zatím v souvislosti s CGM eTRŽBY nevyužili. :-)
ODÚS - MEDICA, spol. s r.o., Markéta Říhová, Praha

Platební terminál je výhodou!
Informujte se i na náš platební terminál. Umožněte
pacientům platit kartou a ušetřete náklady na tisk
účtenek a eReceptů.

CGM. Komplexní péče.
Jsme dlouhodobým a stabilním partnerem, dodáváme elektronické programy a řešení v oblasti
zdravotnictví už více než 25 let. Díky širokému firemnímu zázemí u nás i v zahraničí získáváte
s našimi produkty profesionální technickou podporu a servis, okamžité on-line řešení krizových
situací. Jsme zárukou trvalého rozvoje našich produktů jak technicky, tak i v rámci legislativy.
Chceme být spolehlivým a odpovědným partnerem po celou dobu vaší praxe.

DENTIST+

PC DENT

AMICUS

MEDICUS

e-mail: obchod.cz@cgm.com
Tel.: +420 246 007 820

PC DOKTOR

Veškeré informace včetně všech kontaktů získáte na
našich webových stránkách:
www.cgm.com/cz

