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A SZOFTVERCSOMAG 

A Dokumedik Magánklinikai Adminisztrációs Rendszer egy több felhasználós, hálózati 

informatikai rendszer. Ennek megfelelően az árak egy munkahelyek számától függő bérleti 

konstrukció alapján kalkulálhatók.  

Az árak ÁFA nélkül szerepelnek a listában. 

A SZOFTVER BÉRLÉS  ÁRA A MUNKAÁLLOMÁSOK SZÁMÁTÓL FÜGGŐEN  

 

A 2021 év december hónaptól megváltoznak a Dokumedik szoftver hozzáférés feltételei. A fejlesztés alatt álló 

web-es alapú szoftverünk más elveken nyugvó konstrukciót igényel. Kivezetésre kerül a munkaállomás szám 

alapú licenc vásárlás lehetősége, helyette bevezetjük a szintén munkaállomás számon alapuló bérleti 

konstrukciót. A szoftver csomagnak van alapára és hozza lehet adni szabadon a plusz szolgáltatásokat, külön 

díjazás fejében. 

 

A bérleti konstrukció főbb jellemzői: 

• minden esetben határozatlan idejű szerződést kötünk a szoftver használatára. 

• a szerződés bármikor felmondható 30 napos határidővel 

• a szoftver használati joga csak a szerződés hatálya alatt érvényes 

• a bérleti díj nem fizetése a szerződés megszűnésével jár 

• a bérleti díj tartalmazza: 

o egy személy betanítását szerződéskötéskor 

o a jogszabályok követését,  

o a szoftver újabb verzióinak elérhetőségét 

o hibajavításokat 

o napi színtű támogatást 

• amit a bérletidíj nem tartalmaz: 

o az induláshoz szükséges paraméterezés elvégzése (adatok betöltése), migráció 

o további oktatások 

 

Munkaállomás: egy klinikai adatbázishoz kapcsolódó számítógép vagy távoli elérési felület (RDP, AnyDesk, …). 
Amennyiben egy felhasználó mind a két módszerrel használja a rendszert, azt egy munkaállomásnak számít. 

A szigorúan csak CallCenter tevékenységet végző munkaállomások ingyenesek. A CallCenter jellegű felhasználó 
csakis az Előjegyzés programot használhatja, nem nyomtathat listákat, nem láthatja a páciens klinikai, illetve 
számla előzményeit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALAPCSOMAG ÁR 

 

Fizetendő díjak 

Alapdíj 10.000,-Ft+ÁFA / munkaállomás 

A 20 darabot meghaladó munkaállomás szám esetén a bérletidíj egyedi megállapodás alapján 

történhet. 

AZ ALAPCSOMAG TARTALMA 

➢ Előjegyzés program 

➢ Klinikai program 

➢ Labor leletező program 

➢ Képalkotó leletező program 

➢ Partner szerződés program 

➢ Rendszer paraméterező program 

➢ Számlázó program (Online számlakészítés integráció (Szamlazz.HU és/vagy Billingó), kezelési 

bizonylatok, orvos elszámolás, stb.) 

➢ EESZT előzmények lekérdezése 

➢ EESZT adatszolgáltató program (feladás háttérben, orvos bejelentkezése után) 

➢ Ütemezett feladatokat végző szolgáltatás adatbázisban 

➢ Korlátlan felhasználok darabszáma 

➢ Korlátlan páciensek darabszáma 

➢ MNB árfolyam letöltő szolgáltatás 

 

VÁLASZTHATÓ PLUSZ SZOLGÁLTATÁSOK  

 

Mukaállomás darabszámtól függő dijak 

NilNocere eRecept kitöltő program  3.000,-Ft / hónap/munkaállomás 

Fix havi díjak 

EESZT adatszolgáltatás intézményi, technikai felhasználóval 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

Email küldés integráció (SendinBlue és/vagy SMTP) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

SMS küldés integráció (Vodafone tömeges és/vagy SeeMe) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

PACS feladás és lelet letöltés (ERAD vagy DIVAS) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

HL7 külső labor integráció (Synlab, Corden) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

NeumannLabs labor integráció 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

DrPort integráció (EP kártya online fizetés) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

GoodId Scanner integráció (páciens adatok olvasása okmányból) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

Behívó rendszer integráció (Multimex QFusion) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

SignoWise integráció (dokumentumok, pl. kórlap, elektronikus 

aláírása) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

API Előjegyzés (online előjegyző rendszerekkel való kapcsolat, pl. 

Medicall, Teladoc, FoglaljOrvost.hu, EA, DoktorDoktor.hu, stb.)  5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

API Páciens portál (online páciens portál rendszerekkel való 

kapcsolat) 5.000,-Ft+ÁFA/hónap 

API Prémium (kiemelt online rendszerek Dokumedik kapcsolat) 30.000,-Ft+ÁFA/hónap 



 

 

 

KARBANTARTÁS HELYSZÍNI KISZÁLLÁS ESETÉBEN   

Amennyiben szükség van a személyes közreműködésre a partner telephelyén, a kiszállási díja a 

következők: 

Helyszíni kiszállás esetében   

Helyszíni kiszállási díj - Budapest 20.000,-Ft+ÁFA/kiszállás 

Helyszíni kiszállási díj - Budapesten kívül 40.000,-Ft+ÁFA /kiszállás 

Minden megkezdett óra helyszíni kiszálláskor 15.000,-Ft+ÁFA /óra 

 

BETANÍTÁS  

Amennyiben a bérleti konstrukcióban vállalt kezdeti egy személy betanítása kevésnek bizonyulna, úgy 

lehetőség van további betanítás megszervezésére kibővített körben. Az oktatás díja magában 

tartalmazza a kiszállási díjat is. 

Napi betanítás díjak 

Napi betanítás díj (3-5 fős csoport számára, max. 4 óra) - Budapest 50.000,-Ft+ÁFA 

Napi betanítás díj (3-5 fős csoport számára, max. 4 óra) – Budapesten kívül 70.000,-Ft+ÁFA 

 

A SZOFTVER FEJLESZTÉSE  EGYEDI IGÉNYEK ALAPJÁN  

A Dokumedik Magánklinikai Adminisztrációs Rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll a fejlesztők, a 

tanácsadók és a meglévő felhasználók ötletei, kívánságai alapján. Természetesen előfordulhat, hogy 

olyan egyedi igény merül fel, ami nem illeszkedik a fejlesztési tervekbe. Ilyen esetben egyedi 

megállapodás alapján a kért módosításokat rövid határidőkkel elvégezzük, fenntartva azt a jogot, hogy 

az így elkészült módosítást a többi felhasználó számára is elérhetővé tesszük. 

Fejlesztési óradíj 

Mérnöki fejlesztési óradíj 20.000,-Ft+ÁFA/óra 

 

KÖVETELMÉNYEK A SZOFTVERCSOMAG MŰKÖDÉSÉHEZ  

A Dokumedik Magánklinikai Adminisztrációs Rendszer egy kliens/szerver elven működő 

szoftvercsomag. Ez azt jelenti, hogy az adatok tárolását egy központi szerver szoftver végzi, 

amely nem része az alkalmazásunknak. A működés feltétele, hogy a felhasználó rendelkezzen az 

alábbi rendszer szoftverek valamelyikével: 

➢ Microsoft SQL Server Express Edition verzió 1-2 munkaállomás kiszolgálására alkalmas. 

Telepíthető nem szerver típusú Windows operációs rendszer alá is (Win7, Win8, Win10, 

Win11). 

➢ Microsoft SQL Server Standard Edition verzió. Nagyobb munkaállomás szám (5-10) felett 

feltétlenül szükséges. 

A felhasználói programok futtatásához Windows operációs rendszerrel rendelkező 

számítógépek szükségesek. A minimális Windows operációs rendszer követelmény a Windows 

7 vagy magasabb verzió. 


