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Společnost Lekis s.r.o. patří mezi přední poskytova-
tele informačních systémů pro lékárny v České re-
publice. Hlavním produktem je informační systém 

Lekis pro Windows.

Informační systém Lekis pro Windows je profesionální 
a ověřený lékárenský program, který každý den využívá 
více než 750 lékáren v celé ČR od malých nezávislých 
lékáren až po velké nemocniční lékárny. Po vynikají-
cích zkušenostech vedení a personálu desítek lékáren 
významných českých nemocnic (např. IKEM - Institut 
klinické a experimentální medicíny, Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze, Klaudiánova nemocnice v Mladé 

Boleslavi, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Žatec, 
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, …) si i bez 
znalosti situace v každé konkrétní nemocnici dovoluje-
me tvrdit, že jsme schopni nabídnout kvalitní produkt 
a služby, které pokryjí veškeré potřeby managementu, 
personálu i pacientů dané nemocnice. O rozšiřování 
portfolia nemocnic s Lekisem svědčí i nedávné instalace 
v nemocničních lékárnách v Žatci, velké krajské nemoc-
nici v Jihlavě, Roudnici, Nemocnici milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského a poptávky a probíhajících jedná-
ních v osmi dalších nemocnicích a klinikách.
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03. Instalace a servis Lekisu pro 
Windows
Nabídka instalace je koncipována vždy na základě kon-

krétní analýzy požadavků vedení lékárny či nemocnice. 
V nemocnicích platí zpravidla předpoklad, který vyplývá 

z praxe drtivé většiny nemocničních lékáren, a to, že provo-
zovatel dodá použitelný HW a zároveň disponuje vlastními IT 
silami a prostředky, jimiž zabezpečuje provoz HW a související 
IT infrastruktury.

Základním kamenem podpory LIS je podpis Smlouvy o soft-
warové a datové podpoře. 

Smlouva o softwarové a datové
podpoře

Smlouva obsahuje souhrn softwarových a datových služeb k 
programu Lekis, které zajišťují jeho provoz. Její uzavření je ne-
zbytnou součástí každé instalace, neboť bez uvedených služeb 
není možné software kvalifikovaně a dlouhodobě používat. 
Předmětem této smlouvy je závazek společnosti Lekis s.r.o. 
udržovat programové vybavení v soulady s legislativními změ-
nami na lékárenském trhu v ČR a závazek pravidelně aktualizo-
vat nezbytná data pro zachování aktuálnosti systému.

Lekis pro Windows je komplexní lékárenský informační 
systém, který pokrývá veškeré činnosti, ke kterým v lékárně 
dochází, od objednání zboží, přes evidenci skladu až po 

fakturaci pojišťovnám či jiným subjektům. Kromě toho posky-
tuje i celou řadu možností k analýze ekonomických výsledků 
lékárny, což je právě pro provoz nemocnic, ať už státních, 
krajských nebo soukromých, zcela zásadní. Obrovské množství 
funkcí, které pomáhají personálu lékáren v každodenním pro-
vozu, a řada doplňkových modulů z něj dělají efektivní nástroj 
pro provoz a řízení lékárenského provozu. Jako každý úspěšný 
software je ve spolupráci s lékárníky a na jejich přání neustále 
intenzivně vyvíjen a doplňován o nové funkce a vylepšení. 
U Lekisu pro Windows je použita nová koncepce pohledu na 
zpracovávaná data, která je v ČR unikátní a je výsledkem práce 
týmu analytiků a vývojářů společnosti Lekis. Toto nové originál-
ní uživatelské rozhraní poskytuje v daný okamžik ucelený po-
hled na všechna data související s danou problematikou a uži-
vatel je tak zbaven zdlouhavého klikání a mačkání kláves, která 
ho výrazně zdržují od jeho profesní práce. Je využito grafických 
prvků, ikon, barev, fontů k zjednodušení ovládání programu, je 
kladen maximální důraz na komfortní práci se systémem jako 
celkem, včetně možnosti práce ve více modulech najednou.

Lekis pro Windows podporuje - u jiných lékárenských systémů 
ne až tak úplně samozřejmou či dokonce zcela nemožnou 
– práci ve více modulech najednou v rámci jediné spuštěné in-

stance programu. Není tedy problém na jednom počítači např. 
připravovat objednávku zboží a mezitím přeskočit do modulu 
výdeje a odbavit zákazníka a pak se vrátit k rozdělané práci. 
Zároveň je možné kontrolovat recepty pro pojišťovnu, odesílat 
dávky a faktury pomocí B2B pojišťovnám nebo připravit IPL
v laboratoři. Vše se řeší pouze jednou spuštěnou instancí pro-
gramu Lekis. Navíc je umožněno jednoduše v každém modulu 
editovat skladovou kartu, normy, vytvořit rychlou objednávku, 
či zobrazit prodejnosti, informace z číselníků AISLP a COT. 

Vývoj Lekisu pro Windows je rovnoměrně rozložen na 
tým programátorů a analytiků, aby se minimalizovalo 
nebezpečí, které je spojeno s fluktuací zaměstnanců. 

Je zřejmé, že stavět vývoj takového systému na jednom až 
dvou lidech je velmi nebezpečné. Vývojový tým je kompaktní 
a již několik let stabilní. V týmu je cca 10 vývojářů a 5 analytiků. 
Všichni vývojáři procházejí školeními u společnosti Microsoft. 

Lekis s.r.o. je členem partnerského programu společnosti 
Microsoft, kde jsme dosáhli nejvyšší úrovně Gold Certified Part-
ner. Již několikrát byla naše společnost použita jako referenční 
a to nejenom na české úrovni, ale i na celosvětové. Za nejvý-
znamnější úspěch považujeme návštěvu pana Sharada Ghán-
dího, ředitele celosvětové divize Intel Digital Health, zaměřené 
na IT ve zdravotnictví.

Obsah smlouvy:

všechny aktualizace
programu Lekis určené

 k instalaci

2 návštěvy konzultanta ročně 
v běžnou pracovní dobu

naprogramování nových 
běžných lékárenských

 funkcionalit

telefonická podpora nonstop

V lékárně bude provedena detailní analýza vhodnosti stávajícího hardware a v případě kladného vyjádření bude provedena instalace. 
Lékárna uzavře Smlouvu o softwarové a datové podpoře, v případě využití vlastních sil při údržbě, servisu a instalaci HW není třeba 
uzavírat Servisní smlouvu. Stručný obsah Servisní smlouvy a Servisní smlouvy Premium je přesto pro informaci uveden.

24 vzdálených servisů ročně
v běžnou pracovní dobu

automatická aktualizace 
všech číselníků nutných pro 

provoz systému (VZP, SÚKL, ...)

02. Charakteristika IS Lekis, 
technologie, partnerství
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Obsah smlouvy:

Obsah smlouvy:

Servisní smlouva
Smlouva obsahuje souhrn servisních služeb k dodané výpočetní technice, které přispívají k jejímu bezproblémovému provo-
zu. Služby ve smlouvě obsažené garantují lékárně včasnou pomoc při vzniklých problémech s provozem dodaného hardware. 
Významnou službou pohotovost do 3 hodin od nahlášení závady, což lékárně může výrazně pomoci snížit ušlý zisk z důvodu 
uzavření provozovny.

Servisní smlouva Premium
Tato smlouva nabízí lékárně komfort v užívání lékárenského informačního systému Lekis. Její součástí je dodávka individuálně 
vybrané výpočetní techniky pro celou lékárnu, která zajistí bezproblémový chod informačního systému. Garantuje pravidelnou 
výměnu počítačů a potřebných periférií po uplynutí 48-60 měsíců. Mezi důležitou službu patří pohotovostní zásah do 3 hodin od 
ohlášení závady.

2 návštěvy servisního 
technika ročně v běž-

nou pracovní dobu

kompletní dodávka 
výpočetní techniky

všechny
 aktualizace

programu Lekis
určené k instalaci

naprogramování 
nových běžných 

lékárenských 
funkcionalit

neomezený počet 
vzdálených servisů 
v běžnou pracovní 

dobu

5 návštěv
konzultanta nebo 

technika ročně
v běžnou pracovní 

dobu

telefonická
podpora nonstop

automatická 
aktualizace všech 
číselníků nutných 

pro provoz systému 
(VZP, SÚKL, ...)

zapůjčení 
náhradního

přístroje po dobu 
opravy

telefonická 
podpora HW v běž-
nou pracovní dobu

pohotovost do 3 
hodin od ohlášení 

závady

zapůjčení
 náhradního přístroje 

po dobu opravy

telefonická podpora 
HW v běžnou

 pracovní dobu

pohotovost do 3 ho-
din od ohlášení záva-
dy v běžnou pracovní 

dobu

Doplňující možností rámcové nabídky může být dodávka HW formou Servisní smlouvy Premium. V této variantě lékárna vůbec neřeší 
nákup nového hardware. Kompletní hardware jí bude pronajmut a pravidelně obměňován ve 4 nebo 5 letém cyklu. Lékárna uzavírá 
tzv. Smlouvu Premium, jejímž obsahem je jak Smlouva o softwarové a datové podpoře tak Servisní smlouva. Navíc obsahuje dodávku 
kompletního hardware.

04. Technické údaje, konfigurace

Lekis pro Windows je provozován na platformě Microsoft

 a programován v prostředí .NET. Samotný fakt, že Lekis 
pro Windows je vyvinut v .NETu ho přímo předurčuje k 
účasti na zajímavých projektech. Není náhodou, že např. 

projekt B2B kanálu VZP na online ověřování rodných čísel vzni-
kl ve spolupráci se společností Lekis s.r.o.
Serverová část Lekisu využívá MS SQL Server, v menších 
lékárnách postačuje v bezplatné verzi Express, ve větších je 
nasazena varianta Standard. Technická infrastruktura většiny 
nemocnic umožňuje velmi efektivní využití virtuálních serverů, 
samozřejmě je kladen důraz na maximalizaci výkonu a rych-
losti aplikace. Velmi zajímavou možností pro práci IT oddělení 
je plné využití možností prihlašování uživatelů do Lekisu pro-
střednictvím Active Directory, což snižuje na minimum práci se 
správou uživatelských účtů a přidělováním práv.
Pracovní stanice běží pod operačními systémy Windows 7
a vyššími. Běžným předpokladem je připojení celé sítě
k internetu a využití všech souvisejících rozšiřujících možností 
jak při práci na výdejním místech veřejné části lékárny, tak na 
pracovištích v zázemí.
Ke zvýšení efektivity a rychlosti práce jsou integrovány moderní 
prvky, které nabízí dnešní hardwarové vybavení, jako např. do-
tykové monitory, plně grafické zákaznické displeje, LED čtečky 
čárových kódů, které dovedou snímat i 2D QR kódy např. 
z displejů mobilních telefonů apod.
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05. Práce ve více skladech 06. Pluto – objednávkový systém 
z oddělení nemocnice

Pozoruhodnou a na trhu lékárenských informačních 
systémů stále výjimečnou vlastností Lekisu pro Windows 
je fakt, že systém je koncipován jako systém sloužící k 

evidenci jednoho či více skladů v jedné běžící instanci pro-
gramu. Pokud má nemocniční lékárna více skladů, je možné 
je spravovat v jedné instanci Lekisu. Každý sklad může mít 
nastavený jiný režim odpočtu DPH či jiný vzor etikety štítků 
s čárovými kódy. Na každé stanici je možné nastavit, s jakým 
skladem bude pracovat. Skladové položky lze snadno přesou-

vat mezi sklady, či jednoduše při výdeji sklad změnit. Skladová 
karta obsahuje mnoho skladově závislých nastavení – pro 
každý sklad jiné normy, stálé ceny, nejvyšší dohodnuté nákupní 
ceny, velikost balení, které se objednává, a další. Celou nemoc-
niční lékárnu lze tedy evidovat přehledně a elegantně v jedné 
instanci Lekisu. 

Modul je určen k online objednávkám zejména z oddě-
lení nebo ambulancí nemocnic přes webové rozhraní 
(postačí pouze internetový prohlížeč), tzn. odkudkoliv, 

kde je internet (intranet). Systém pracuje na společné databázi 
s databází Lekisu, což zabezpečuje konzistenci a aktuálnost 
dat. Systém je velmi přehledný, uživatelsky přívětivý a rychlý.

Pluto využívá vzorů objednávek, procesu schvalování (sestra-
-primář, případně další schválení např. lékařem ATB centra), aj. 
Při vkládání nové položky objednávky do systému Pluto jsou 
prohledávány dostupné seznamy zboží (sortiment lékárny, 
nahrané katalogy dodavatelů, platné veřejné zakázky, číselník 
PDK). 
Pokud daný přípravek není na skladu, je možné zobrazit zá-
měny dle ATC skupin podobně jako v modulu výdeje pacien-
tům ve veřejné části lékárny. V tabulce při výběru položek jsou 
zobrazené ceny, množství a další užitečné informace. Položky 
pozitivního listu a veřejné zakázky jsou zvýrazněné barevně. 

Pokud obsluha ani tak nenajde odpovídající zboží, může ho 
vložit ručně pomocí textové poznámky. 
Objednávku je možné označit jako STATIM k neodkladnému 
řešení.  
Pluto je praktický a jednoduchý systém, jak velmi rychle a účel-
ně předat požadavek na zajištění objednávky všech typů zboží 
do lékárny. Žádanka se objeví přímo v jednom z modulů Lekisu 
pro Windows v momentu jejího založení, kde s ní lze okamžitě 
pracovat, sledovat vývoj jejích stavu a pružně tak reagovat na 
potřeby nemocničních oddělení. Položky na žádance lze vykrýt 
jak ze stávajících zásob lékárny, tak vytvořením distributorské 
objednávky na dodavatele. Primárně je tento modul určen pro 
nemocniční lékárny, ale využití nalézá i v běžných lékárnách.
Modul vykrývání žádanek lze použít i pro jiné systémy, než je 
Pluto. V případě propojení s nemocničním informačním systé-
mem a nakonfigurováním konkrétního konektoru si lze data 
vyměňovat přes specifikované rozhraní v podstatě z jakéhokoli 
běžného nemocničního systému (NIS).
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07. Centrální management léká-
ren – CML

08. CML – Business intelligence 
(BI)

Centrální management lékáren (dále jen „CML“) je nad-
stavbou informačního systému Lekis pro Windows

 a slouží k hromadnému řízení řetězce lékáren a pře-
hledu o výkonech jednotlivých lékáren. 
Mezi primární funkce patří centrální sběr, zpracová-

ní a uchování ekonomických dat, řízení sortimentu a správa 
centrálního klientského systému. Počet přistupujících uživatelů 
není omezen.
K nejvyužívanějším sestavám CML patří seznamy výdejů, tržeb, 
příjmů, stavy skladů, agenda týkající se fakturace, výtěžnosti 
(záchytu) vlastní epreskripce, vše dle podrobných filtrů zobra-
zované v tabulkách či grafech a jednoduše exportovatelné do 
Excelu k další analýze. Každou výslednou tabulku nebo graf 
lze „připíchnout“ na dashboard, kde se požadované informace 
zobrazují ihned po přihlášení daného uživatele. Každý filtr lze 
uložit a vyvolat ho později tak, aby se uživatel dostal ke srovna-
telným informacím.

Centrální management lékáren Business Intelligence 
(dále jen „CML BI“) je nástroj pro vyhodnocování velkého 
objemu dat. Zdrojem dat pro CML BI je databáze CML. 

Serverová část CML BI je provozována na Microsoft SQL Server 
BI řešení.
Součástí nabízeného řešení je klientská část vytvořená v MS 
Excel. Jako klienta je však možné použít jakýkoliv pokročilý 
nástroj kompatibilní s SQL Server BI, například Tableau.

Výhodou CML BI pro uživatele LpW oproti vlastním BI řešením 
(„datovým skladům“) je zejména to, že jsme na základě našich 
mnohaletých zkušeností připravili dimenze a parametry pro 
zpracování dat tak, aby co nejlépe odrážely potřeby vyhodno-
cení prodejů, nákupů a dalších marketingových ukazatelů v 
lékárně. 
Součástí připraveného excel sešitu je několik předdefinovaných 
výstupů. Výstupy pro další scénáře je možné jednoduše vy-

tvářet na základě vlastních požadavků definováním vlastních 
kritérií a parametrů.

CML BI je jediné řešení na trhu, které umožňuje realizovat BI 
scénáře v reálném čase, včetně porovnání mezi libovlnými ča-
sovými úseky. Všechny ostatní systémy jsou ekvivalentní námi 
dodávanému CML, kde reportování probíhá na základě dotazů 
do klasické relační databáze, v běžném provozu brzy narazí na 
limity použíté technologie a možnosti reportování pro pokroči-
lé uživatele jsou vždy omezující.
Serverová část CML a CML BI je provozována v prostředí MS 
Azure formou dvou samostatných virtuálních strojů (VM) včet-
ně serverových a klientských licencí na MS Windows Server
a SQL Server v požadovaných edicích.
Součástí nabízeného řešení CML BI není licence klientského 
software (Excel, Tableau apod).



12 13

09. Klientské systémy

Lekis pro Windows disponuje komplexním a velmi dobře 
škálovatelným klientským systémem. 
V LpW lze nastavit jaké bude poskytovat slevy z částečně 

hrazených výdejů, nehrazených výdejů a volných prodejů. Tyto 
slevy je navíc možné škálovat dle prodejních cen. Např. na 
položky s cenou od 1 Kč do 1000 Kč poskytovat slevu 5%. Od 
1000 Kč do 2000 Kč 4%. Pro přípravky dražší 2000 Kč slevu 
3%. Poskytnutí či neposkytnutí slevy je možné též určovat i dle 
věku pacienta. 
Pro více lékáren jednoho majitele či řetězce lze zřídit jednotný 
registr klientů (viz CML).
Společnost Lekis může zajistit i fyzický tisk klientských karet.

Pro řadu našich klientů je stále důležitější částí prezentace 
jejich lékárny a pochopitelně dalším významným pro-
dejním kanálem existence, provoz a propagace vlastního 

eshopu. Ve spolupráci s oXy Online s.r.o. byla vytvořena platfor-
ma pro on-line prodej farmaceutických produktů. Propojení 

e-shopů oXyShop Ready2Go a lékárenského informačního 
systému Lekis pro Windows umožňuje uživatelům velmi rychle 
nastartovat vlastní on-line prodej lékárenského sortimentu.
Mezi největší přednosti celého řešení patří vedle uživatelsky 

Lekis pro Windows je možné napojit na nemocniční 
informační systémy, které předepisují pacientům recepty 
a poukazy. Expedice takovýchto receptů a poukazů je 

výrazným dílem zjednodušena, zrychlena a zpřesněna tím, že 
vydávající lékárník načte z dokladu čárový kód, který mu vyplní 
hlavičku receptu a zobrazí položky na dokladu vystavené. 
V případě výdeje jiného přípravku je vydávající upozorněn 
na nesoulad předepsaného a vydaného léčiva. V takovémto 
případě může vydávající zapsat důvod, proč vydal jiný lék. Tato 

přívětivé a jednoduché administrace vlastního e-shopu přede-
vším možnost okamžitě vystavit na e-shop ohromné množ-
ství výrobků z vlastní databáze společnosti Lekis s.r.o., včetně 
jejich aktualizace. Kompletní administraci e-shopu je možné 
provádět přímo v IS Lekis pro Windows, takže personál lékárny 
pracuje se systémem, který důvěrně zná a nemusí se učit žád-
né další postupy. Veškerá data jsou evidována pouze v jednom 
systému a jsou snadno dostupná. Mezi e-shopem a Lekisem 
pro Windows probíhá on-line přenos dat, který zajišťuje vysta-
vování produktů na eshopu včetně cen, stahování objednávek, 
nastavování akcí atd. 
Kvalitu tohoto řešení ocenila i odborná porota soutěže IT 
Produkt roku 2013 a propojení obou systémů se stalo finalistou 
druhého kola této soutěže v kategorii „On-line a související 
služby“.
Pochopitelně spojení s oXy Online není jediným řešením, které 
nabízíme. Na základě komunikace s vývojáři daných eshopo-
vých řešení jsme schopni nastavit konektory i do jiných eshopů 
(ADVIN aj.).

informace poté může putovat k lékaři, který daný recept či 
poukaz vydal. Celý tento systém výrazně zrychlí výdej léků 
a pomáhá lepší kontrole předepisovaných léčiv. Je to analogie 
„státního“ ereceptu, přičemž nemocniční interní erecept je 
ukládán do definovaného lokálního datového úložiště. Oba 
systémy mohou samozřejmě pracovat paralelně.
Pro management nemocnice je pak velmi jednoduché 
sledovat záchytnost receptů a poukazů vydaných vlastními či 
spolupracujícícmi lékaři ve vlastní nemocniční lékárně.

Slevové systémy lze zjednodušeně rozdělit na tyto: 

bodový 
systém 

přímé 
slevy na 

konkrétní 
přípravky 

kreditový 
systém 

kombinovaný 
systém 

sleva z do-
platku při 
vyúčtování 
pacienta 

11. E-shop

10. Propojení s recepty vydáva-
nými v nemocnici a sledování
záchytnosti
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V Lekisu pro Windows mohou být evidována výběrová 
řízení, pomocí nichž lze nastavovat dohodnuté nákupní 
ceny, preference dodavatele a pozitivní list. To vše v zá-

vislosti na konkrétních skladech lékárny. Výdejna pro veřejnost 
může mít nasmlouvané jiné ceny či jiného distributora než 
výdejna léčiv pro nemocnici. Pomocí tohoto modulu může 
vedení lékárny zjišťovat objemy nakoupeného zboží v rámci 
daného výběrového řízení či hlídat dohodnuté nákupní ceny 
a přirážky při příjmu léčiv a zdravotnický prostředků.
Velmi jednoduchým postupem lze v Lekisu pro Windows pro-
vést vyhodnocení nákupních cen dle jednotlivých distributor-
ských katalogů (ceníků) a provést tak rozpad objednávky zboží 
na jednotlivé distributory. Tato funkcionalita dokáže ušetřit 
nemalé finanční prostředky ve zlomku vteřiny.

V Lekisu pro Windows je možné kromě běžné výroby IPL 
(individuální nebo na sklad) evidovat domácí parente-
rální výživu. Na účet pacienta jsou v průběhu měsíce 

připisována léčiva. V průběhu měsíce se zapisuje počet dní, po 
které domácí výživu pacient čerpal. Z těchto hodnot je poté 
vypočítán měsíční limit a rozdíl mezi ním a skutečně vyčerpa-
ným objemem léčiv. Obsluha může tímto způsobem jednodu-
še sledovat, objem čerpání výživy a případné překročení limitu 
v průběhu měsíce. Takováto příprava je poté uzavřena a vydána 
na recept, který proplácí pojišťovna. 

12. Evidence výběrových řízení
a jejich vyhodnocení, katalogy
dohodnutých nákupních cen

13. Laboratoř, parenterální výživa 
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Významným pomocníkem lékárny je integrovaná databáze interakcí od společnosti Vademecum Infopharm, která je využí-
vána hlavně při výdeji léčiv. K vyhodnocení interakcí dochází u aktuálního zákazníka v rámci jeho nákupu a časového období 
zvoleného v konfiguraci Lekisu. Tyto interakce se v Lekisu zaznamenávají a poté je možné interakce v daném modulu zpět-

ně vyhodnocovat. 

Program AISLP je přímo integrovaný do programu Lekis pro Windows tak, že vyhledá-li uživatel léčivý přípravek, okamžitě se mu 
zobrazí (bez zmáčknutí klávesy, či kliknutí) informace z AISLP na takové ploše obrazovky, kterou sám zvolí. Není nutné spouštět 
AISLP jako samostatnou aplikaci.

Unikátním volitelným doplňkem spravovaným spolupracovníky společnosti Lekis z řad farmaceutů je da-
tabáze dispenzačního minima, tzv. piktogramů. Expedujícímu jsou při výdeji zobrazeny nejdůležitější infor-
mace k danému léku pomocí výstižných piktogramů. Po stisku tlačítka jsou ukázány doplňující konkrétní 
informace k danému léčivému přípravku. Tento modul naprosto zásadním způsobem zrychlí
a ulehčí práci vydávajícímu lékárníkovi. 

Zde musíme připomenout, že 
integrace interakcí od společnosti 
Infopharm byla vyvinuta exkluzivně 
ve spolupráci se společností Lekis 
a až později byla nabídnuta ostat-
ním lékárenským programům.

16. Doplňkové moduly na výdeji 

V současné době probíhá spojení s centrálním úložištěm dokladů cestou speciálního routeru poskytovaného Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv. S blížící se povinností výdeje eReceptů dojde pravděpodobně ke změně technologie přístupu 
do centrálního úložiště, nicméně podobné změny pro nás neznamenají větší zátěž, protože při jednáních na centrálních 

úřadech (Ministerstvo zdravotnictví, VZP, SÚKL,…) bývají přítomni naši analytici.

V případě potřeby vystavování certifikátů pro zaměstnan-
ce nemocnice jsme schopni celou agendu provést našimi 
proškolenými a certifikovanými pracovníky přímo na vašich 
pracovištích, takže farmaceutům (i lékařům) odpadá povin-
nost řešit tyto nezbytnosti na úřadech.

15. Erecept, zajištění certifikátů

Lekis pro Windows poskytuje uživateli na výdejním místě 
komfortní a uživatelsky jednoduchou obrazovku, která 
umožňuje rychlý výdej přípravků s maximální informační 

podporou. Vydávající má k dispozici dispenzační minima včet-
ně názorných piktogramů, interakcí mezi léčivými přípravky, 
lékovou historii pacienta, a mnoho další užitečných dat. 
Obrazovka může být dotyková a její vzhled se automaticky 
přizpůsobuje velikosti monitoru. Pro okamžitý přehled je k dis-
pozici tzv. nekonečná účtenka, která umožňuje rychlou opravu 
popř. storno libovolného dokladu v historii. Ovládání probíhá 
kombinací klávesnice, myši a dotyku na obrazovce.  
Platba zákazníka je umožněna libovolným platidlem (platební 
karty, stravenky, poukázky, aj.) nebo jejich kombinací. Terminál 
platebních karet je přímo propojen s výdejním místem a tím se 
eliminují chyby při přepisu částek. 

14. Online kontroly při výdeji 
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19. Reference, kontakty 
Lekis pro Windows, systém Pluto a další bezproblémově fungující integrace najdeme na stovkách počítačů 
spokojených uživatelů v následujících vybraných nemocnicích a poliklinikách.

Všeobecná fakultní nemocnice

Institut klinické a experimentální medicíny

Klaudiánova nemocnice

Krajská nemocnice Tomáše Bati

Poliklinika Prosek

Okresní nemocnice Vsetín

Nemocnice s poliklinikou a LDN

Nemocniční lékárna

Nemocniční lékárna

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Nemocnice Jihlava

Karvinská hornická nemocnice

Oblastní nemocnice

Sdružené zdravotnické zařízení

Oblastní nemocnice

Nemocnice Kyjov

Nemocnice Slaný

Ústav leteckého zdravotnictví

Nemocnice NEMOS

Nemocnice Žatec

Praha

Praha

Mladá Boleslav

Zlín

Praha

Vsetín

Orlová

Nové Město na Moravě

Havlíčkův Brod

Benešov

Jihlava

Karviná

Kolín

Krnov

Kutná Hora

Kyjov

Slaný

Praha

Sokolov

Žatec

Dr. Helena Rotterová

Mgr. Michal Hojný

Mgr. Pavel Vele

Dr. Stanislava Šprenclová

Dr. Blanka Kubíčková

Mgr. Tomáš Svoboda

Dr. Robert Bartas

Mgr. Jaroslava Šabartová

Mgr. Vít Vodrážka

Dr. Daniela Kolbabová

Dr. Helena Kubínová

Dr. Monika Groborzová

Mgr. Eva Kubelková

Dr. Kateřina Vašířová

Dr. Radovan Hejský

Mgr. Karel Janča

Dr. Zuzana Frendlová

Dr. Iva Velčevová

Dr. Ludmila Debnárová

Dr. Vlastimil Novák

Přístup do programu Lekis pro Windows je chráněn uživa-
telským jménem a heslem. Každý uživatel má definovaná  
práva, která umožňují resp. zakazují přístupy do různých 

modulů, spouštění funkcí a operací. Všechny aktivity v progra-
mu jsou podrobně auditovány pro pozdější kontrolu. Tím je 
zaručena konzistence a neměnnost dat, popř. jsou odhaleny 
nestandardní či podezřelé činnosti. 

Lekis pro Windows je napojen na informační systémy nemocnic a mnoho účetních programů. Rozsah těchto propojení se různí, je 
vždy předmětem podrobné analýzy a nejčastěji jde o: 

Z informačních systémů můžeme vidět například Qi, Steiner, Doctis, FEIS-Intalio, NeOS, SEP-Stapro, ISYS, Kredit, Medicalc, Navi-
sion, Hippo, Green a mnoho dalších. Navíc existuje obecný export údajů, který lze využít k propojení s libovolným ekonomických 
systémem.

18. Práva uživatelů, sledování 
nestandardních operací 

17. Integrace s dalšími IS 

propojení preskripce receptů 
a poukazů – načítání hlavičky 
dokladů a porovnání při ulo-

žení dokladu 

synchronizace obchodních 
partnerů a sortimentu 

exporty příjmů, výdejů, faktur, 
dodacích listů do účetních 

SW

stravovací systémy (čerpání 
zaměstnaneckých benefitů v 

lékárně)

import objednávek z oddělení 
a externích odběratelů 

parkovací systémy 




