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platforma rozwi¹zañ dla s³u¿by zdrowia

PLATFORMA SIMPLE.iMED
jako jedno z niewielu dostêpnych na polskim rynku rozwi¹zañ dedykowanych s³u¿bie zdrowia, kompleksowo 
obs³uguje wszystkie procesy zachodz¹ce zarówno w czêœci medycznej jaki i czêœci administracyjnej szpitala – bez 
potrzeby integrowania dwóch oddzielnych systemów, od ró¿nych dostawców. Posiada przyjazny interfejs, 
u¿ytkownik porusza siê bez problemu po aplikacji, niezale¿nie od tego sk¹d pobiera dane. Ponadto dostawa 
rozwi¹zania pochodz¹cego od jednego dostawcy zapewnia komfort zwi¹zany z utrzymaniem i 
serwisowaniem systemu. 

Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat z sukcesem realizuje projekty informatyzacji polskiej s³u¿by zdrowia, 
dostarczaj¹c zaawansowane narzêdzia informatyczne pozwalaj¹ce efektywnie zarz¹dzaæ Szpitalem, jego bud¿etem, 
zapewniaj¹c przy tym  sprawn¹ obs³ugê pacjentów.

SIMPLE.iMED - to nowy œwiat mened¿era placówki medycznej, w którym wiedza i mo¿liwoœci pozwalaj¹ na 
podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz precyzyjne planowanie, w oparciu o wiarygodne dane.

W czêœci administracyjnej 
wspiera obs³ugê jednostki 

medycznej z uwzglêdnieniem 
m.in.: obs³ugi procesów 

finansowych, kontroli kosztów, 
bud¿etów i czasu pracy 

pracowników. Posiada tak¿e 
mo¿liwoœæ definiowania planu 

rzeczowo-finansowego oraz  
wspomaga zarz¹dzanie zakupami 

z definiowaniem  specyfikacji 
przetargowej. System posiada 
rozbudowane raportowanie i 
pozwala na natychmiastowe 

dostarczenie informacji do 
uprawnionych u¿ytkowników.

W czêœci medycznej odpowiada 
za sprawny przep³yw wszystkich 
informacji medycznych 
zwi¹zanych z przebiegiem leczenia 
ka¿dego pacjenta od momentu 
pojawienia siê go w szpitalu a¿ do 
zakoñczenia leczenia. System jest 
interaktywn¹ baz¹ danych z 
dostêpem on-line przez dowoln¹ 
przegl¹darkê internetow¹, 
pozwalaj¹c¹ na prowadzenie 
rejestracji pacjenta, przyjêæ, historii 
choroby, wypisów, zleceñ.  Taki 
przep³aw informacji pozwala nie 
tylko sprawnie gromadziæ dane 
medyczne ale równie¿ umo¿liwia 
ich prezentacjê w formie raportów 
zdefiniowanych przez u¿ytkownika.

SIMPLE.iMED

Uzupe³nieniem platformy SIMPLE.iMED jest SIMPLE.BI, który stanowi odpowiedzi na rosn¹ce potrzeby menagerów 
szpitali. System udostêpnia dynamiczne raporty i wielowariantowe analizy, zbudowane w oparciu o dane pochodz¹ce 
z czêœci „bia³ej”, czêœci „szarej” i innych obszarów dzia³alnoœci jednostki. Zapewnia mo¿liwoœæ zastosowania 
w jednostce medycznej metodyki Zrównowa¿onej Karty Wyników (BSC – Balanced Scorecard).
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Doœwiadczenie SIMPLE S.A. pokazuje, ¿e implementacja nowoczesnych rozwi¹zañ z dziedziny zarz¹dzania finansami 
oraz wsparcia procesu podejmowania decyzji w szpitalu, bardzo szybko przek³ada siê na konkretne korzyœci, takie jak:

optymalizacja organizacji pracy personelu medycznego
znacz¹ce oszczêdnoœci czasu i pieniêdzy
u³atwienie podejmowania decyzji w placówkach medycznych
zwiêkszenie dostêpnoœci zarówno informacji, jak i samych us³ug medycznych dla pacjentów, 
zapewnienie lepszej ochrony danych
zwiêkszenie bezpieczeñstwa pacjenta 

Jednak najbardziej wymiernym wskaŸnikiem sukcesu podobnych projektów jest wzrost wartoœci kontraktu szpitala 
z NFZ. Dowodem tego jest raport* przedstawiaj¹cy jednostki o najwiêkszych kontraktach z NFZ, w którym szpitale 
zajmuj¹ce czo³owe miejsca to u¿ytkownicy SIMPLE. 

* Raport opublikowany w lipcowym wydaniu miesiêcznika MED-INFO, zawieraj¹cy ranking placówek o najwiêkszych kontraktach z Narodowym 
Funduszem Zdrowia oraz roczne podsumowanie rynku us³ug medycznych.
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platforma rozwi¹zañ dla s³u¿by zdrowia

PRZYCHODNIA

ZLECENIA

definiowanie listy procedur wykonywanych przez pracownie 
definiowanie oraz zlecanie indywidualnych oraz 
grupowych badañ
tworzenie list roboczych
obs³uga zleceñ CITO
tworzenie raportów niezbêdnych do analiz kosztowych

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA

tworzenie grafiku pracy pracowni
rejestracjê pacjentów ze zleceniami
tworzenie listy zadañ dla pracowni
wprowadzanie wyników przeprowadzonych badañ
wielopoziomowa akceptacja wyniku
do³¹czanie dowolnych plików DICOM oraz plików multimedialnych zawieraj¹cych wyniki badañ
archiwizacja badañ z mo¿liwoœci¹ ich przegl¹dania

obs³uga dowolnej iloœci poradni
grafiki pracy poszczególnych poradni
planowanie wizyt pacjentów i pracy lekarzy
rejestracja pacjentów z wykorzystaniem graficznego kalendarza
prezentacja graficzna czasu pracy poradni i lekarzy 
prowadzenie dokumentacji pacjenta
dostêp do historii leczenia pacjenta
zlecenia do laboratorium i diagnostyki obrazowej
wprowadzanie kodów ICD-10 i ICD-9
wybieranie i grupowanie produktów NFZ
obs³uga abonamentów i ubezpieczeñ
generowanie i wydruk raportów poradni

BLOK OPERACYJNY

tworzenie planów operacyjnych
kolejkowanie zabiegów
zarz¹dzanie dowoln¹ iloœci¹ sal i bloków operacyjnych
zarz¹dzanie materia³ami operacyjnymi
tworzenie zespo³ów operacyjnych
prowadzenie ksiêgi operacyjnej i dokumentacji anestezjologicznej

SIMPLE.iMED OBS£UGUJE WSZYSTKIE OBSZARY DZIA£ALNOŒCI SZPITALA:

SIMPLE.iMED
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ODDZIA£ SZPITALNY

APTEKA

eREJESTRACJA

prowadzenie dokumentacji medycznej, wywiady, badania przedmiotowe 
prowadzenie obserwacji lekarskich
zlecanie badañ diagnostycznych i zabiegów
przegl¹danie wyników badañ diagnostycznych
dodawanie wyników badañ dodatkowych niewykonywanych w szpitalu w formie PDF
filtrowanie listy pacjentów wed³ug m.in. lekarza prowadz¹cego, ³ó¿ka szpitalnego 
tworzenie planu operacyjnego
wyznaczanie i zmiana lekarza prowadz¹cego
przydzielanie ³ó¿ka, zmiana sali lub odcinka oddzia³u 
generowanie dokumentów wymaganych takich jak: 
karta zaka¿eñ, karta zg³oszenia choroby nowotworowej,
karty statystycznej
wydruk raportu ruchu chorych
wprowadzanie kodów diagnoz i kodów procedur
wprowadzanie dowolnych s³owników
definiowanie w³asnych i publicznych opisów lekarskich
wybór informacji wypisowych
definiowanie karty informacyjnej leczenia szpitalnego
wydruki standardowe i zdefiniowane przez u¿ytkownika
archiwizacja z mo¿liwoœci¹ podgl¹du danych pacjentów wypisanych 

tworzenie receptariusza szpitalnego
definiowanie schematów podawania leków 
tworzenie kart zleceñ na wydanie leków
monitorowanie zleconych leków
generowanie zamówieñ

dostêp dla pacjentów
mo¿liwoœæ zapisania do udostêpnionych grafików
dynamiczna kolejka
automatyczne generowanie przypomnieñ o wizytach 
drog¹ SMS i e-mail
wydawanie wyników online

online 

IZBA PRZYJÊÆ

rejestracja i wyszukiwanie pacjenta w bazie
dostêp do historii leczenia pacjenta
przyjêcie pacjenta na wybrany oddzia³
wprowadzanie pe³nych danych osobowych pacjenta 
wraz ze wskazaniem osoby kontaktowej 
mo¿liwoœæ skorzystania z wbudowanych s³owników m.in.: kodów gmin, kodów ubezpieczeñ itp.
wykorzystanie danych z przyjêcia do raportowania i rozksiêgowania kosztów 
nadawanie numeru ksiêgi g³ównej szpitala, w sposób automatyczny lub rêczny
wydruk dokumentów towarzysz¹cych przyjêciu pacjenta do oddzia³u
prowadzenie ksiêgi odmów



Plan zakupów

platforma rozwi¹zañ dla s³u¿by zdrowia

FINANSE I KSIÊGOWOŒÆ

MAJ¥TEK TRWA£Y

ewidencja sk³adników maj¹tku trwa³ego z podzia³em na: 
i prawne, wyposa¿enie, niskocenne, sk³adowe 
ewidencjonowanie historii zmian w kartach œrodków, w tym wersjonowanie kart
obs³uga sk³adowych œrodków trwa³ych  i ewidencjonowanie historii przemieszczeñ 
tworzenie indywidualnych raportów w dowolnych uk³adach

odtworzenie stanu maj¹tku trwa³ego na dowolnie okreœlony dzieñ z przesz³oœci poprzez zapamiêtywanie 

historii sk³adników maj¹tku

mo¿liwoœæ obs³ugi wielu Ÿróde³ finansowania

prowadzenie operacji na sk³adnikach maj¹tku trwa³ego oraz automatyczne tworzenie dekretów ksiêgowych

generowanie planów amortyzacji z mo¿liwoœci¹ obs³ugi wieloletnich planów i wyborem metody amortyzacji

naliczanie amortyzacji za wybrany okres czasowy z automatycznym naliczaniem amortyzacji wg. Ÿróde³ 

finansowania

prowadzenie amortyzacji w maj¹tku za pomoc¹ czytników kodów kreskowych

œrodki trwale, wartoœci niematerialne

wielowariantowy plan bud¿etowy
kontrola realizowanego bud¿etu oraz jego odchyleñ 
przez kierowników poszczególnych jednostek 
organizacyjnych
rozbudowane automaty ksiegowe pozwalaj¹ dowolnie 
rozliczaæ koszty poœrednie i miêdzyokresowe. Kluczami 
podzia³owymi do rozliczania kosztów mog¹ bya 
informacje z systemu ERP, systemów medycznych 
i innych zewnetrznych aplikacji
tworzenie raportów sprawozdawczych 
i porównawczych w dowolnym uk³adzie, równie? 
przez uprawnionych pracowników poszczególnych 
jednostek organizacyjnych
wysy³ka dokumentów elektronicznych do urzêdu 
skarbowego
zaawansowana obs³uga rozrachunków z mo¿liwoœci¹ 
definiowania statusu i Ÿróde³ finansowania

Rozliczanie kosztów

tworzenie zapotrzebowañ materia³owych z poziomu 
poszczególnych jednostek organizacyjnych
generowanie planu zakupów na podstawie 
otrzymanych zapotrzebowañ, obs³uga wielu planów 
równoczeœnie, oznaczanie pozycji wymagaj¹cych 
zakupu w trybie przetargowym
generowanie raportów dla dzia³ów zamówieñ 
publicznych
wprowadzanie umów przetargowych i kontrola ich 
realizacji poprzez dokumenty zamówieñ i dostawy lub 
bezpoœrednio poprzez dokumenty dostawy
obs³uga magazynów jednostki medycznej pocz¹wszy 
od magazynu technicznego a skoñczywszy na 
magazynie apteki, z zachowaniem rygorystycznej 
kontroli pochodzenia, dat wa¿noœci, numerów 
seryjnych i partii, zapewniania wymaganych stanów 
magazynowych

OBRÓT TOWAROWY

SIMPLE.iMED
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PERSONEL

ROZLICZENIE CZASU PRACY (RCP)

Pozwala rozliczyæ na podstawie harmonogramów pracy i zapisanych w bazie rejestracji zdarzeñ czas pracy wszystkich 
zatrudnionych osób w szpitalu. Pozwala planowaæ obsadê 

System umo¿liwia nadawanie praw dostêpu i ich 
ograniczanie w przypadku pracy wielostanowiskowej (np. ordynator ma prawa dostêpu tylko do danych 
pracowników zatrudnionych w jego oddziale). System umo¿liwia dowolne zdefiniowanie odpowiedniego czasu pracy 
a nastêpnie przypisywanie go wybranym osobom lub grupom pracowników (np.norma dobowa 7:35 ).

Jego podstawowe funkcje to:

stanowisk i dy¿urów, z zachowaniem wszystkich 
przepisów prawa pracy oraz postanowieñ uk³adów zbiorowych. 

ewidencja osobowa
planowanie czasu pracy – harmonogramy i plan pracy
planowanie dy¿urów medycznych
planowanie nieobecnoœci
ewidencja rejestracji
elektroniczny obraz organizacji - s³owniki
walidacja rozliczeñ i planu pracy z przepisami KP
rozliczanie czasu pracy
analiza kosztów – centra kosztowe
zestawienia oraz raporty tworzone przez program RCP
eksport oraz import danych do sytemu RCP
administracja - uprawnienia u¿ytkowników

obs³uga ró¿norodnych grup pracowników i hierarchiczna struktura organizacyjna
ewidencja nieobecnoœci, ewidencja czasu przepracowanego oraz rozliczanie dni i godzin urlopów 
wypoczynkowych
gromadzenie danych osobowych, informacji o zatrudnieniu, poprzednich miejscach pracy, odbytych 
szkoleniach, badaniach lekarskich, ocenach pracowników oraz kontach bankowych 
eksportu danych do programów bankowoœci elektronicznej, do ZUS i urzêdów skarbowych
„teczka elektroniczna” - zdjêcia, dokumenty zeskanowane
pe³na kontrola podstaw zasi³kowych, podstaw do sk³adek emerytalno-rentowych, zaokr¹gleñ sk³adek 
spo³ecznych i zdrowotnych, czy procentu  podatku dochodowego
definiowalne scenariusze do obliczania list p³ac – szablony
wbudowany edytor raportów do tworzenia raportów w formie tekstowej np. wydruki umów o pracê, 
zaœwiadczeñ, zestawieñ statystycznych itp.
generowanie wieloprzekrojowych raportów kadrowo-p³acowych 
pe³na obs³uga dokumentów zusowskich
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SIMPLE.BI

Ponad 24-letnia wspó³praca spó³ki SIMPLE z najwiêkszymi jednostkami medycznymi w kraju zaowocowa³a 
powstaniem nowoczesnego narzêdzia analitycznego pozwalaj¹cego nie tylko na kontrolowanie i planowanie 
bud¿etu szpitala ale równie¿ na uzyskanie dok³adnych informacji, które oddzia³y, procedury i us³ugi przynosz¹ 
straty/zyski. Posiadanie tak szczegó³owych informacji umo¿liwia w bardzo prosty sposób planowanie i sterowanie 
bud¿etem - co w rezultacie przek³ada siê na stan finansowy jednostki i u³atwia rozliczanie siê NFZ. 

Pulpity menad¿erskie utworzone w systemie, w efektywny 
sposób prezentuj¹ istotne wskaŸniki operacyjne, ekonomiczne 
i organizacyjne, co w znaczny sposób u³atwia podejmowanie trafnych 
decyzji i zarz¹dzanie poszczególnymi obszarami oraz ca³oœci¹ 
dzia³alnoœci placówki. Podstawowe wskaŸniki dotycz¹ce procedur 
medycznych, obs³ugi pacjenta, rentownoœci poszczególnych 
dzia³ów i komórek organizacyjnych oraz sprawnoœci dzia³ania, 
wyliczane s¹ automatycznie przez system i udostêpniane wybranym 
u¿ytkownikom. Pozwala to na przewidywanie skutków 
ekonomicznych i organizacyjnych oraz symulacjê mo¿liwych 
zdarzeñ. 
SIMPLE.BI wspiera podejmowanie  trafnych i optymalnych decyzji.

to obszar kompleksowo wspieraj¹cy zarz¹dzanie przychodami i kosztami dzia³alnoœci operacyjnej i administracyjnej 

szpitala. System posiada zaawansowane rozwi¹zania dedykowane zarz¹dzaniu finansami jednostki: planowanie 

i wykonanie bud¿etów, kontrola kosztów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup kosztów 

rodzajowych czy Ÿróde³ finansowania. Zaawansowane mechanizmy automatów ksiêguj¹cych pozwalaj¹ na 

rozliczanie kosztów z u¿yciem wskaŸników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i 

systemów zewnêtrznych w tym na wygodn¹ prace nad bud¿etami z poziomu arkuszy kalkulacyjnych.

System zapewnia:

BUD¯ETOWANIE

ANALIZY
analizy finansowe w zakresie planowanych i rzeczywistych kosztów 
i przychodów
koszty bezpoœrednie w zakresie odchyleñ w zu¿yciu materia³ów 
i energii dla poszczególnych bud¿etów jak i ca³ej jednostki
porównania wycen standardowych procedur medycznych 
z rzeczywistymi kosztami oraz kontrola rozliczeñ z NFZ
monitoring nale¿noœci i zobowi¹zañ w czasie rzeczywistym
analiza rentownoœci poszczególnych elementów struktury 
organizacyjnej, procedur medycznych, a nawet poszczególnych 
pacjentów i prowadzonych dzia³añ pomocniczych
budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie 
OLAP i hurtownie danych

bud¿etowanie przychodów i kosztów
zarz¹dzanie bud¿etami
rozliczanie kosztów i przychodów
dowolne zdefiniowanie struktury bud¿etowej i planu rzeczowo-finansowego
kompleksow¹ obs³ugê ró¿nych Ÿróde³ finansowania
rezerwacjê œrodków
obs³ugê zakupów w ramach planu zamówieñ publicznych

SIMPLE.iMED

Rozliczenie kosztów
i dochodów na oddzia³y
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system posiada zabezpieczenia, które umo¿liwiaj¹ przechowywanie informacji o pacjentach w postaci 
elektronicznej z zachowaniem procedur bezpieczeñstwa danych
rejestrowanie korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej ze szpitala z mo¿liwoœci¹ skanowania 
dokumentów i przekazywania do osób odpowiedzialnych
umo¿liwia tworzenie centralnego archiwum korespondencji oraz szybki dostêp
do poszukiwanych informacji
system pozwala na definiowanie procesów biznesowych z przydzia³em
do okreœlonych stanowisk oraz kontrol¹ zleconych zadañ
rozbudowane raportowanie systemu umo¿liwia okreœlenie czasu wykonania 
i weryfikacjê obs³ugi zadañ oraz procesów wewnêtrznych
dedykowany modu³ umo¿liwia prowadzenie archiwum zak³adowego 
z zachowaniem wszelkich przepisów i norm bezpieczeñstwa
redukcja kosztów zwi¹zanych z archiwizacj¹ dokumentów 
poprzez przeniesienie dokumentów papierowych 
do tañszych lokalizacji
odczytywanie treœci zeskanowanego dokumentu 
z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów OCR
umo¿liwia dopasowanie systemu do indywidualnych 
potrzeb u¿ytkowników

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

systemem zarz¹dzaj¹cym jednostkowymi dawkami leków
urz¹dzeniami mobilnymi typu smartphone, tablet - zapewniaj¹cymi dostêp do systemu przy ³ó¿ku chorego czy w 
karetce  
terminalami bezprzewodowymi, czytnikami kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta i zachodz¹cych 
procesów, dzia³aj¹cymi  w lokalnej sieci WiFi i w Internecie
automatyczn¹ rejestracj¹ przez telefon dla osób nieposiadaj¹cych dostêpu do Internetu oraz osób niewidz¹cych 
i s³abo widz¹cych
technologi¹ rozpoznawania mowy oraz syntezatora mowy - rejestracja pacjenta 
systemem do rejestracji biometrycznej

PLATFORMA SIMPLE.iMED INTEGRUJE SIÊ Z:

to nowoczesne rozwi¹zanie wspomagaj¹ce obieg dokumentów w Szpitalu. Zapewnia swobodn¹ wymianê 
dowolnych dokumentów w formie elektronicznej. System porz¹dkuje procesy zwi¹zane z obiegiem informacji oraz 
umo¿liwia ³atwe dotarcie do danych przez wiele osób jednoczeœnie. Obieg Dokumentów zosta³ zaprojektowany tak, 
aby zautomatyzowaæ procesy, dziêki którym informacje, dokumenty i zadania przekazywane s¹ w ujednolicony 
sposób.
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Przygotowuj¹c siê do modernizacji infrastruktury informatycznej, warto wdro¿yæ takie rozwi¹zanie, w którym 
uczestnicy procesów ochrony zdrowia nie bêd¹ musieli obs³ugiwaæ kilku systemów informatycznych. Integracja 
rozwi¹zañ informatycznych czêœci medycznej z czêœci¹ administracyjn¹ poza u³atwieniem dostêpu do informacji, 
przynosi dodatkowe korzyœci dziêki mo¿liwoœci analizowania tych danych w jednym spójnym systemie 
kontrolingowym. Takie rozwi¹zanie pozwala na bie¿¹ce kalkulowanie i monitorowanie kosztów procedur 
medycznych oraz sygnalizowanie w czasie rzeczywistym odchyleñ od planów.

Wœród Klientów SIMPLE znajduj¹ siê najwiêksze i najbardziej cenione placówki medyczne w kraju. 

SIMPLE.iMED - JEDEN SPÓJNY SYSTEM

ZREALIZOWALIŒMY PONAD 240 WDRO¯EÑ W S£U¯BIE ZDROWIA

SIMPLE.iMED jest zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa wynikaj¹cymi z opublikowanych ustaw, zarz¹dzeñ, 
rozporz¹dzeñ i wytycznych: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów. Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zapewnia zgodnoœæ z miêdzynarodowymi 
standardami HISA oraz  HL 7.

SIMPLE.iMED

ZAUFALI NAM M.IN.:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie - “BANACHA”
Instytut Kardiologii  Warszawa Anin
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - “SZASERÓW”
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie - “KAROWA”
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie
Wojewódzki Szpital Zespolony w P³ocku
Regionalny Oœrodek Psychiatrii S¹dowej w Gostyninie
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu



systemy informatyczne SIMPLESIMPLE

REKOMENDACJE

Doœwiadczenie firmy SIMPLE S.A. w procesie informatyzacji w sektorze s³u¿by zdrowia da³o 

odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów. Efektywnoœæ naszych produktów doceniaj¹ 

kluczowi u¿ytkownicy, czego efektem s¹ liczne referencje, które otrzymujemy od zadowolonych 

u¿ytkowników systemu.

Zastêpca Dyrektora - Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie

„(...) Rozwi¹zanie oparte na SIMPLE S.A. zapewnia obs³ugê niemal wszystkich procesów administracyjnych 

prowadzonych w Centrum Onkologii. Wdro¿one rozwi¹zania powalaj¹ na bie¿¹c¹ kontrolê kosztów, 

wspomaga procesy biznesowe oraz dostarcza kadrze zarz¹dzaj¹cej wielowymiarow¹ informacjê u³atwiaj¹c¹ 

podejmowanie strategicznych dla centrum decyzji. Dziêki zastosowaniu SIMPLE.BI mo¿liwe jest 

przekszta³cenie danych pochodz¹cych z systemu administracyjnego i systemu medycznego w informacjê, 

przygotowania raportów i analiz dedykowanych dla jednostek s³u¿by zdrowia. Internetowy system 

e.SIMPLE.HRM  usprawnia planowanie i rozliczanie czasu pracy, obsadê stanowisk i dy¿urów, z zachowaniem 

wszelkich regulacji przepisów prawa pracy (...)”

G³ówna Ksiêgowa - Instytut GruŸlicy i Chorób P³uc„(...) Jestem przekonana, ?e Instytut wybra³ najlepszego partnera do wspó3pracy. Zdecydowaliœmy sie na 

wdro?enie SIMPLE ze wzgledu na jego elastycznoœa oraz bogat1 funkcjonalnoœa. S1dze, ?e SIMPLE S.A. 

zapewni3a nam dobry system i wysoki stopieñ profesjonalizmu podczas jego wdro?enia. Swoje stwierdzenie 

opieram na doœwiadczeniach z naszej dotychczasowej wspó3pracy (...).”.

Dyrektor - Wojewódzki SZPZOZ im.prof.E.Wilczkowskiego w Gostyninie
„(...) Wdro¿enie kompleksowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE.ERP 
zapewni³o spójn¹ i pe³n¹ obs³ugê procesów gospodarczych w ca³ym szpitalu. £atwy dostêp 

do aktualnych i historycznych danych analitycznych pozwala kadrze mened¿erskiej 
na bie¿¹c¹ kontrolê kosztów i innych parametrów dzia³alnoœci. (...)”.

Zastêpca Dyrektora  - SZPITAL BIELAÑSKI SPZOZ„(...) System przyczyni³ siê do zwiêkszenia efektywnoœci naszego Szpitala. Korzystanie z rozwi¹zania SIMPLE 

S.A. daje bie¿¹cy dostêp do aktualnych danych finansowych Szpitala, zapewniaj¹c ca³kowit¹ kontrole 

kosztów i innych parametrów dzia³alnoœci placówki. Polecamy firmê SIMPLE S.A. jako doœwiadczon¹ firmê 

oferuj¹c¹ znane i sprawdzone rozwi¹zania informatyczne.(..)”
Dyrektor  - Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
„(…) System jest bardzo elastyczny, co u³atwi³o dokonanie wielu zmian w jego funkcjonalnoœci pod konkretne 

potrzeby naszego Centrum. Dziêki nowym rozwi¹zaniom SIMPLE znacznie wzrós³ poziom obs³ugi 

wewnêtrznych procesów biznesowych. Warte podkreœlenia jest równie¿ to, ¿e oprogramowanie SIMPLE S.A. 

rozwija siê wraz z potrzebami rynku i jest na bie¿¹co dostosowane do zmieniaj¹cych siê polskich przepisów 

prawnych oraz wymagañ Unii Europejskiej.  W wieloletniej wspó³pracy z SIMPLE wysoko oceniamy kompetencje konsultantów 
oraz profesjonalizm w obs³udze klienta. Niniejszym polecamy firmê SIMPLE jako 
solidnegoi doœwiadczonego partnera przysz³ych inwestycji informatycznych, 
oferuj¹c¹ znane i sprawdzone rozwi¹zania. (…)”

ZAPRASZAMY NA
WWW.SIMPLE.COM.PL
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24 lata doœwiadczenia

SIMPLE Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ przy ulicy Bronis³awa Czecha 49/51, 04-555 Warszawa,  KRS: 0000065743, S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia³ Gospodarczy, 
Kapita³ zak³adowy: 2 001 149,00 PLN, NIP: 113-00-22-578, REGON: 012642634 

SIMPLE.iMED

SIMPLE S.A.
ul. Bronis³awa Czecha 49/51
04-555 Warszawa
tel.:  (22) 812 58 98
fax.: (22) 815 49 83
simple@simple.com.pl
www.simple.com.pl

ul. Rejtana 53A
35-326 Rzeszów
tel.:  (17) 865 42 41
fax.: (17) 865 42 41
rzeszow@simple.com.pl

ul. Dubois 18A/18 
50-207 Wroc³aw 
tel.:  +48 696 001 201

fax.: (22) 815 49 83
wroclaw@simple.com.pl

ul. Wesele 6/2
30-127 Kraków
tel.:  (12) 265 00 73
tel. kom.: +48 696 001 322
krakow@simple.com.pl

ul. Wolska 11A/4
20-411 Lublin
tel. kom: +48 696 001 286
lublin@simple.com.pl

tel. kom.: +48 696 001 205
gdansk@simple.com.pl

tel. kom.: +48 696 001 292
poznan@simple.com.pl

SIMPLE S.A. - Oddzia³ Rzeszów

SIMPLE S.A. - Oddzia³ Wroc³aw

SIMPLE S.A. - Oddzia³ Kraków

SIMPLE S.A. -  Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Lublin

SIMPLE S.A. - Oddzia³ Gdañsk

SIMPLE S.A. - Oddzia³ Poznañ

Gepard Biznesu 2011


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

