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Лабораторна Інформаційна Система MZ LIS 

 

Модулі 

MZ LIS 
 
 

постійна ліцензія 

MZ LIS  
«Все Включено» 

 
місячна підписка 

MZ LIS 
«Стандарт» 

 
місячна підписка 

 $3 000 $500 $150 

Лабораторна 

Інформаційна 

Система 

включено включено включено 

Біллінг $2 000 включено включено 

Оновлення $150 в місяць включено - 

Технічна підтримка $150 в місяць включено включено 

Резервне копіювання - включено - 

Навчання персоналу 

(одночасний, 

одноразовий семінар 

для всіх)* 

включено включено включено 

Навчання персоналу 
по Skype 5 годин на 

місяць 
включено включено - 

Сервер клієнтський розробника - 

Кількість 

користувачів 
необмежено необмежено 10 

Мінімальний термін 

договору 
- 1 рік 1 рік 

 

Додаткові модулі/послуги 

  

Модуль для пунктів забору безкоштовно 

Взаємодія з пацієнтами: web портал для пацієнтів, історія досліджень, 

статистика-динаміка, інтерпретація, норми, друга корисна інформація,  

мобільна програма, яка дублює функціонал порталу, але економить трафік і 

$2 000 
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має простий інтерфейс 

Апаратна складова (при необхідності): 

 міні - сервер для системи MZ-LIS, Intel NUC i3, 12Gb RAM, SSD M.2, 256Gb 

 

$800+ 

 міні – комп'ютер для підключення аналізаторів 1 шт. $200 

 сканери для кур'єрів (Китай/ Motorola) 1 шт. $45/$300 

Парсинг старої бази, існуючих даних (перелік досліджень, список пацієнтів, 

результати) $1  000 

*Навчання персоналу новим процесам та програмам (одночасний, 

одноразовий семінар для всіх) безкоштовно 

Доробка нового функціоналу, по домовленості $15/година 

 

ОПИС МОДУЛІВ 

Лабораторна Інформаційна Система MZ-LIS 
 

Модулі готові до впровадження 

Сервер мікросервісів, який забезпечує двосторонній обмін з існуючими програмами 

Диспетчер аналізаторів (готові драйвери для підключення популярних апаратів, інші - потребують кілька 

днів) 

Розподіл досліджень по апаратам/розподіл досліджень по звітах (перетягування мишкою) 

Сортувальний стіл/робота по одній пробірці з можливістю передрукувати зіпсований штрих-код 

Формування і роздруківка звітів із замовленнями за день (паперові звіти з відображенням 

попередніх результатів) 

Ручне введення результатів (ручних методик), підказки, послідовність і вид, такі як на паперових звітах 

Валідатор результатів (розрахунок індексів ROMA, HOMA, PSA ...) 

Валідатор скринінгових результатів (розрахунок MoM) 

Історія результатів пацієнта 

Контроль якості (контроль і калібрування що проводяться на апаратах) - вимагає налаштувань 

Архів (облік біоматеріалу в морозильниках), відбраковування і утилізація біоматеріалу 

Довідники (досліджень, норм ...) 

Баклабораторія (виявлені м/о, концентрації, норми, антибіотикограми, коментарі) 
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Звіти 

 - стан онлайн (в розрізі точок забору і груп досліджень); 

 - не виконані замовлення (поточна ситуація з видачею результатів із замовлення на певну дату); 

 - збірний графік про перебіг подій в середині лабораторії (к-ть пробірок, к-ть досліджень, к-ть 

доставленого матеріалу, к-ть обробленого матеріалу, к-ть провалідованих результатів). 

 

Лабораторна Інформаційна Система MZ-LIS 
 

Модулі в плановій реалізації 

Облік реактивів і розхідників з прогнозуванням потреби 

Логістика матеріалу (трекінг кур'єрів і часу доставки) - вимагає налаштувань і додаткового 

устаткування, мобільний додаток 

 

БІЛЛІНГ 

БІЛЛІНГ CRM 

Реквізити 

Метод 

ОДВ 

Матеріал забору 

Показники 

Тарифний план 

Прайс-лист 

Пункт 

Працівник 

Клієнт 

Лікар 

Замовлення 

Детально 

Результати 

Повідомлення 

Статистика 

Права доступу 

 


