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Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi atas pentingnya layanan kesehatan yang berkualitas 

menyebabkan peningkatan tajam untuk kebutuhan layanan kesehatan di tahun-tahun mendatang, 

diperkirakan hingga $1 miliar per tahun. Ditambah dengan inisiasi pemerintah baru-baru ini untuk 

penyediaan fasilitas kesehatan yang merata di setiap daerah, tampak cukup menjanjikan bagi industri 

layanan kesehatan.

Dengan meningkatnya persaingan di industri kesehatan, pengelolaan manajemen di sektor kesehatan juga 

perlu ditingkatkan. Manfaatkan solusi teknologi next-gen - ERP Healthcare untuk layanan kesehatan yang 

akan membantu Anda mengelola semua data penting kesehatan di satu tempat.

Di ERP Healthcare, Anda dapat 

membuat data pasien untuk setiap 

individu yang menerima layanan 

kesehatan Anda. Simpan 

informasi-informasi penting untuk 

setiap pasien. Dengan sistem ERP 

Healthcare yang terintegrasi, semua 

data akan dapat diakses oleh semua 

karyawan di satu tempat.

Patient Repository
/ Data Pasien

ERP Healthcare memungkinkan 

Anda membuat profil praktisi (dokter, 

perawat, dll.) dan menautkannya 

masing-masing ke izin akses yang 

sesuai. Anda juga dapat menautkan 

dokumen karyawan, seperti gaji, 

dan data human resource lainnya, 

yang memungkinkan mereka untuk 

mengakses dokumen-dokumen 

tersebut secara langsung. 

Healthcare 
Practitioners
/ Praktisi Kesehatan
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Dengan visibilitas yang lengkap dari 

jadwal setiap praktisi, tidak akan ada 

kesalahan double-booking. Anda 

bahkan dapat secara otomatis 

mengirimkan email kepada pasien 

segera setelah ia membuat janji 

konsultasi dengan praktisi.

Patient 
Appointments 
/ Janji Konsultasi Pasien

Dokter perlu menyimpan berbagai 

laporan, catatan, dan informasi 

penting tentang setiap pasien. 

Alih-alih berurusan dengan aplikasi 

penyimpanan lainnya, gunakan 

lampiran dokumen pada ERP 

Healthcare untuk menyimpan 

dokumen multimedia dalam format 

apa pun - mulai dari teks, PDF, hingga 

gambar atau video. Ini akan 

memastikan bahwa rekam medis 

setiap pasien mencerminkan semua 

informasi terkait.

Document Storage
/ Penyimpanan Dokumen

Jadwal Praktisi pada ERP Healthcare 

akan membantu Anda 

mengkonfigurasi ketersediaan 

praktisi kesehatan. Tetapkan hari dan 

waktu bagi setiap praktisi, maka 

sistem akan memblokir janji pasien 

dalam jadwal masing-masing praktisi.

Practitioner Schedule
/ Jadwal Praktisi
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Tidak perlu berurusan dengan 

email-email yang berantakan. Anda 

dapat mengirimkan email kepada 

pasien Anda tentang janji konsultasi, 

pengobatan, atau tindak lanjut medis 

mereka. Email balasan akan secara 

otomatis dimasukkan ke utas email di 

ERP Healthcare, yang menjaga 

semua korespondensi di satu tempat 

yang sama.

Emails
/ Email

ERP Healthcare memungkinkan Anda 

untuk merekam setiap pertemuan 

dengan pasien. Anda dapat membuat 

Patient Encounter, baik berdasarkan 

janji temu yang telah dipesan 

sebelumnya atau kunjungan langsung 

Pasien. Semua detail terkait pasien 

akan secara otomatis tercantum, 

beserta dengan tanda-tanda vital 

terbaru, riwayat medis pasien, dan 

informasi penting lainnya.

Patient Encounters
/ Kunjungan Pasien

Dengan laporan Rekam Medis Pasien, 

Anda dapat melihat catatan riwayat 

medic pasien - perincian utama, 

alergi, riwayat medikasi, interaksi 

pasien dengan dokter, dan 

sebagainya. Melihat siklus medis 

pasien, sejak awal perjalanan mereka 

dengan unit layanan kesehatan Anda.

Patient History
/ Rekam Medis Pasien
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Gunakan ERP Healthcare untuk 

memetakan prosedur klinis apa pun - 

misalnya, pembersihan luka, 

ultrasonografi, endoskopi, atau 

operasi katarak. Anda dapat 

membuat pra-konfigurasi pada 

Template Prosedur Klinis. Tagihan 

juga dapat otomatis mencantumkan 

berdasarkan stok item yang 

digunakan dalam setiap prosedur, 

dan biaya konsultasi dokter.

Clinical Procedures
/ Prosedur Klinis

ERP Healthcare menampilkan 

inventaris yang terintegrasi dengan 

tampilan produk real-time, jumlah 

stok di gudang Anda, transfer stok, 

dan banyak lagi. Baik barang-barang 

bersusun ataupun serial, 

obat-obatan, peralatan medis, dan 

aset-aset, pencarian cepat dapat 

dilakukan semudah scan barcode.

Medicines And 
Equipment
/ Obat-obatan dan Peralatan

Catat semua pengamatan dan 

penilaian dari semua konsultasi pasien 

melalui resep. Format pembuatan 

resep yang dapat dikonfigurasi 

memudahkan Anda untuk 

mencetaknya - menambahkan kop 

surat rumah sakit Anda, memindahkan 

bidang data, dan menampilkan 

informasi resep yang dicetak sesuai 

dengan yang Anda inginkan.

Prescriptions
/ Resep
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Dalam industri layanan kesehatan, 

Anda tidak boleh kekurangan 

obat-obatan penting. Untuk 

mencegah hal ini, Anda dapat 

melacak tingkat pemesanan ulang 

suatu item. Ketika tingkat stok item 

berada di bawah tingkat pemesanan 

ulang, ERP Healthcare akan secara 

otomatis membuat permintaan 

material. Ini membantu Anda mengisi 

kembali persediaan secara tepat 

waktu dan mengurangi kemungkinan 

Anda kehabisan stok.

Automated Stock 
Replenishment
/ Pengisian Stok Otomatis

Buat software layanan kesehatan 

sesuai kebutuhan Anda. Petakan data 

terpenting Anda dengan 

menambahkan bidang-bidang 

kustom di formulir Anda. Kustomisasi 

formulir secara otomatis, semuanya 

tanpa perlu pemahaman akan 

bahasa pemrograman.

Customizations
/ Kustomisasi 

Kirimkan notifikasi pembayaran 

kepada pasien-pasien Anda, Invoice 

dan tagihan mereka melalui email / 

SMS. Proses cetak tagihan lebih cepat 

dengan template format cetak khusus 

(menggunakan template HTML atau 

Jinja) dan satu kali konfigurasi.

Billing And Pricing
/ Tagihan dan Harga


