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MEDIO RENDSZER HASZNÁLATI DÍJAK

A Medio rendszer telepítését, medikai rendszerrel való összekötését, a rendszer beállítását, valamint a teljes képzést és

betanítást a Rendszer felállítási díj tartalmazza. A Partner a rendszer használata esetén, azzal arányosan fizet szolgáltatási

díjat az alábbiak szerint:

MODUL DÍJAK

Modulok
Modul díj*

(hónap / orvos naptár)
A díj tartalmazza

Online foglalási modul 1 900 Ft

» A Partner saját medikai rendszeréhez történő illesztést

» Saját weboldalba illeszthető, mobilra optimalizált foglalási rendszer

» Medio mobil applikáció pácienseknek és orvosoknak

» Részletes letölthető statisztika

» Korlátlan adminisztrációs felhasználó

» Beépített bankkártyás online fizetési lehetőséget (telefonon történő foglalások

esetén is) és foglalás biztosítás

» Testre szabható foglalási beállítások (tömbösítés, dokumentumkezelés)

» Automatikus (megbízotti) számlázás

» Online marketing mérés és követés

» Kuponos fizetési lehetőség, VIP ügyfelek és kártyák kezelése

» Egyedileg testreszabható visszaigazoló és emlékeztető e-mailek

» A pácienseknek mobil telefonjára automatikus naptár foglalás küldése

Call center modul 1 200 Ft

» Recepcióra és call centerre optimalizált szuper gyors foglalási rendszer

» Több szolgáltatás egyidejű, csoportos foglalása

» Foglalások nyomonkövetése, módosítása, törlése

» Telefonos foglalások online fizettetése

» Meglévő páciens törzs betöltése, importálása

Szűrőcsomag modul* 1 000 Ft*

» Szűrőcsomagok összeállítása az erre kijelölt vizsgálatokból

» Szűrőcsomag foglalási beállítások és szűrések szerinti algoritmikus időpont javaslat

» Szűrőcsomag elemek egy időben történő foglalása, kifoglalása, törlése és

módosítása

» Szűrőcsomag értesítési rendszer

» Koordinációs tábla

Vezetői Információs
Rendszer (VIR)* 1 000 Ft*

» Gyors áttekintést biztosító, testre szabható dashboard vezetőknek

» Gyors és részletes grafikus adatelemző rendszer (kimutatások, diagramok) naprakész

adatokból

» Kihasználtság mérést és elemzés szakterületenként, orvosonként

» Forgalmi adatok részletes elemzése, nemek és korcsoportok bontásában

» Online marketing tevékenység és forgalom pontos mérése, elemzése

» Beküldő partnerek teljesítményének mérése, összehasonlítása

» Egyedi lekérdezések és fejlesztési kérések teljesítése díjmentesen 6 hónapig

» Minden lekérdezés excelbe exportálható további feldolgozásra

Labor modul 300 Ft

» Labor elem árlista nyilvántartása, frissítése

» Labor panelek egyszerű összeállítása, automatikus díjkalkuláció

» Páciensek számára egyedi labor kiegészítési lehetőség

» Beutaló feltöltési lehetőség
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Partner modul* 400 Ft*

» Lehetőséget biztosít professzionális együttműködésre és elszámolásra a saját

partnerekkel

» Partnerek közötti forgalom és jutalék automatikus elszámolása

» Partnerenként eltérő egyedi árak megadása

» Partnerek által foglalható szolgáltatások körének korlátozása

» Korlátlan felhasználó hozzáadása minden partnernél

Egyedi, a Partner
arculatának megfelelő mobil
applikáció*

2 500 Ft*

» Egyedi, saját márkanév alatt kiadott mobil applikáció

» Páciensek részére azonnali időpont foglalás, foglalások nyomonkövetése,

dokumentumok kezelése

» Egyedi marketing és információs push üzenetek küldése pácienseknek

» Orvosok részére saját rendelési idő nyomonkövetése, soron következő páciensek

adatainak és foglalási információinak megtekintése, videó konzultáció lebonyolítása,

dokumentumok megosztása

Medio WebAPI & Egyedi
lekérdezések* 700 Ft*

» Medio rendszer összekötése Partner weboldalával Medio web API-n keresztül.

» Medio rendszerben rögzített szolgáltatási árak, orvos profilok és orvos beépíthető
naptárak automatikus szinkornizálásáa Partner weboldalával

» Egyedi lekérdezések, riportok készítésének lehetősége Partner által megszabott,

Medio által tárolt adatokból

Beléptető rendszer & Bet4eg
irányítás* 1 500 Ft*

» Érkeztetés mobil applikáción keresztül QR kód segítségével

» Státuszváltás és érkeztetés recepciós modulon keresztül, szinkronban a medikai

rendszerrel

» Páciensek mobil applikációs navigálása a rendelő ajtóig

» Szinkronizált működés meglévő  sorszám kiosztó és betegbehívó rendszerrel

Dokumentumkezelés &
patient portál* 1 500 Ft*

» Medio Global API illesztése medikai és számlázási rendszerhez

» Kapcsolt rendszerekben keletkező dokumentumok (számla, ambuláns lap, stb)Ö

automatikus visszaküldése páciensnek titkosítva email-ben, illetve ügyfél fiókba

» Páciensek részére online ügyfél fiók létrehozása (patient portál)

» Dokumentumok automatikus szinkronizálásáa ellátásszervezők felé (ahol

engedélyezett)

Egyedi weboldal Egyedi megállapodás
alapján

» Partner számára egyedi weboldal készítése, mely tartalmazza a Medio WebAPI

összekötést is

» Teljes, weboldalba integrált foglalási rendszer

» Partner a Medio által meghatározott minta weboldalakból választhat és kérhet

egyedi megoldásokat változásokat is.

*A tárgyhónap maximális orvos létszáma alapján. Amennyiben az orvosnaptárak és moduldíjak szorzata nem éri el a 30.000

Ft-ot, úgy a modul minimum díja 30.000 Ft / hó
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TRANZAKCIÓS DÍJAK

Tranzakciók
Tranzakciós díj

(Szolgáltatási díj arányában)
A díj tartalmazza

Online Bankkártyás fizetés 2,5%
» Online bankkártyás tranzakciók teljes körű kezelése

» Tranzakciók elszámolása, továbbutalása, visszatérítések kezelése

» Automatikus számlázás

Videó konzultáció* 8,0%

» Díjazott Videó konzultációs rendszer korlátlan használata

» Beépített azonnali online fizetési rendszer

» Korlátlan ambuláns lap készítés és titkosított kiküldés

» Korlátlan dokumentum megosztás fájl típustól és mérettől függetlenül

» Felvételek rögzítése és tárolása

» Dokumentumok tárolása (90 napig)

» Pénzügyi tranzakciós díj (bankkártyás fizetés és tovább utalás díja)

» Fizetések és számlázás teljesen automatikus lebonyolítása

» Telefonon beérkező foglalások esetén is online fizetési lehetőség biztosítása

*Videó konzultációk esetén a tranzakciós díj számítási alap minimum 15.000 Ft

FORGALMI DÍJAK

Forgalmi csatornák
Forgalmi díj

(Szolgáltatási díj arányában)
A díj tartalmazza

Ellátásszervezők

(Teladoc, Europ Assistance,

stb)*

2,0%

» Ellátásszervező technikai illesztése a Partner rendszeréhez

» Ellátásszervező saját rendszeréből tud foglalásokat indítani Partnerhez

» Partnernek nem szükséges saját rendszerén technikai fejlesztést végrehajtania

» Teljes adminisztráció és változások automatikus nyomonkövetése

Egyéb forgalmi csatornák 10,0%

» Partner által engedélyezett szolgáltatások és orvosok kihelyezése az alábbi

csatornákba:

» Prémium ellátásszervező és egészségpénztár

» Egészség Platformok: Healhop, Dokio, Orvosajánló

» LMDoki

» Háziorvosok (500 Háziorvosi praxisban elérhető)

» Egészség Portálok: Webbeteg, Házipatika

» Csak ténylegesen elvégzett vizsgálatok után fizetendő
» Forgalmi csatornánként egyedi szolgáltatási díj beállítási lehetőség

Foglaljorvos.hu integráció* Díjmentes
» Foglaljorvost.hu teljeskörű technikai illesztése saját medikai rendszerhez és

Medio-hoz
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SYSTEM DOCTOR KEDVEZMÉNYES ÁRAZÁS

Csomag neve Csomag havi díja A díj tartalmazza

Weboldal okosító csomag 5 433 Ft

» Online időpontfoglaló rendszer maximum 1 beépített foglalási naptárral

» Beépített telemedicina

» Recepciós és ügyfélszolgálati modul

» WebAPI

» Megjelenés az ellátásszervezőknél*

» Megjelenés az egészség platformokon**

Komplex csomag 15 670 Ft

» Online időpontfoglaló rendszer maximum 2 naptárral naptárral

» Beépített telemedicina

» Recepciós és ügyfélszolgálati modul

» WebAPI

» Megjelenés az ellátásszervezőknél*

» Megjelenés az egészség platformokon**

» Korszerű dinamikus weboldal

» Domain (.hu) és webtárhely

» Időpont nyilvántartó rendszer

» Mobil applikáció

AZ

ÁRAK:

» nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

» tartalmazzák a standard ügyfélszolgálati díjat meghibásodás, beállítási segítség és egyéb támogatás esetén

» *Az ellátás szerverzők és Foglaljorvost esetén az első szinkronizációt követő ügyfélszolgálati támogatási díj és további szolgáltatások

szinkronizálása  10 000 Ft / óra

» nem tartalmazzák az egyedi fejelsztési kérések telejsítését, ebben az esetben Szolgáltató a fejlesztési igény alapján egyedi árat ad

Szolgáltató jogosult a fenti árakat évente, a KSH által közzétett fogyasztói árindex növekedésének megfelelően

növelni.
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