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REFERENCJE

Samodzielny Publiczny DzieciEcy Szpital Kliniczny w Warszawie powstal w 1903
roku jako Instltut Higieny Dziecipcej im. Barona Lenvala, kt6rego celem bylo propagowanie
zasad higienicznego wychowania dziLeci oraz spoleczeristwa. Szpital od tamtej pory jest
naj istotniej szym oSrodkiem pediatrycznym w Warszawie. Zatrudniajqc wykwalifikowany
personel medyczny, prowadzi r6wnte2 dzialainod6 uslugowq otn dydaktyczn4 ksztalcqc
student6w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prowadz4c wyklady na kursach
migdzynarodowych .

W strukturze Szpitala Klinicznego znajdujq sig miqdzy innymi Oddzialy, tj. Anestezjologii.
Chirurgii, Endokrynologii, Kardiologii, Nefrologii, Otolaryngologii, Onkologii, Hematologii,
Psychiatrii.
Szpital posiada jeden z najstarszych oddzial6w onkologii dzieciEcej w Polsce. Od ponad 30
lat leczone se tu dzieci z wszystkimi rcdzajami nowotwor6w. Jednostka posiada r6wnie2
Pracownie EEG, Audiologi oraz Rehabilitacj i oraz Zaklady Patologii, Radiologii oraz ZakNad
Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozrvojowego.

Samodzielny Publiczny Dziecigcy Szpital Kliniczny w Warszawie rczpocz$ wsp6lpracQ z
fnm4 SIMPLE S.A. w 2009 roku realizujqc zadanie pod tazwq ,,Zaktp systemu
komputerowego klasy ERP dla obslugi administracji SPDSK oraz dedykowanego serwera
wrM z motorem bazy danych i oprogramowaniem systemowym". Przedmiotem
realizowanego projektu, opiewaj4cego na kwotE 378 44421 brutto, byla dostawa serwer6w,
wdroZenie systemu, wsparcie merfroryczne i techniczne personelu w zakresie jego
uZ)'tkowania oraz opieka serwisowa.

Firma SIMPLE S.A. naleZycie wykonala zadarie wdrozenia systemu administracyjno-
zarzqdczego, eksploatowaneg o przez Szpital na 40 stanowiskach w nastEpuj 4cych obszarach:
- Finanse i KsipgowoSi
- Zar zqdzanie P ersonelem
- Maj4tek Trwaly
- Obr6t Towarowy



- Sprawozdawczo5d - Analizy finansowe
- Budzelowanie i Kontroling

Rozwi4zanie oferowane przez SIMPLE S.A. zapewnia obslugE wszystkich proces6w
administracyjnych prowadzonych w Szpitalu Klinicznym, zwigkszajqc efektywnoS6 ich
dzialanta poprzez:
- calkowit4 obslugp proces6w finalsowych oraz kontrolE koszt6w plac6wki
- kontrolg maj4tku plac6wki, koszt6w eksploatacji
- usprawnienie proces6w obslugi kadrowo-placowej pracownik6w
- kompleksowq obslugq proces6w budZetowania
- usprawnienie rozliczefi z instltucjami zewnEhznymi, w tym Urzgdami Skarbowymi oraz
ZakJadem Ub ezpieczef Spolecznych.
- wielowymiarowe analizy finansowe

Sp6ika zapewnila wsparcie w procesie eksploatacji systemu, realizujqc Opiekg Serwisow4
zapewniaj4c utrzymanie w ci4glej sprawnodci SIMPLE.ERP oraz zachowuj4c jego zgodnod6
z obowiqzuj4cymi prawami dziEki dostarczaniu nowych wersji systemu.

Proces informatyzacji plac6wki, powierzyliSmy znanemu i doiwiadczonemu producentowi
system6w ERP, firmie SIMPLE. Oferuj4cej elastyczny i otwafiy system, umoZliwiaj4cy
swobodna jego rozbudowE o nowe fi..rnkcjonalno6ci, dostosowuj4c do zmieniajqcych sip
potrzeb Szpitala.
Polecamy SIMPLE S.A. jako znan4 i sprawdzone firmQ, oferujqcq dedykowane slu2bie
zdrowia kompleksowe rozwiqzania informatyczne.


