W informatyce jak na wojnie
Piotr Prętki

Dla pracowników firmy programistycznej QBS – Software Leader źródłem inspiracji jest
oddział 300 Spartan, którzy pod Termopilami powstrzymali wielotysięczną armię perską.
Inspiracja to nieprzypadkowa, gdy spojrzeć na dokonania warszawskich programistów. Jednym z najtrudniejszych wyzwań było dla nich stworzenie oprogramowania do obsługi obiegu dokumentów klientów Telekomunikacji Polskiej, której archiwa w 2004 r.
liczyły ponad 100 km półek. Pracę zaplanowano na kilka miesięcy, jednak pracownikom
QBS – Software Leader (QBS-SL) wykonanie
zadania zajęło zaledwie 4 tygodnie. Bitwa została wygrana. Dzięki współpracy QBS z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej powstał program Q-Volley 3000, przeznaczony do analiz
statystyczno-stretegicznych w grach zespołowych. Dziś uważany jest za jeden z najlepszych w tej dziedzinie na świecie.
Specjalistyczne oprogramowanie QBS
wspiera biznes, sport, a także służbę zdrowia.
W swojej ofercie firma posiada oprogramowanie dla dużych i mniejszych jednostek służby zdrowia. Q-Szpital 3000 jest kompletnym,
w pełni profesjonalnym programem informatycznym przeznaczonym dla białej części szpitali. Przechowuje pełną dokumentację medyczną, umożliwiając jej dowolną edycję, generuje wszelkie typowe dokumenty, zarządza
również wewnętrznymi i zewnętrznymi zleceniami lekarskimi.
System stanowi istotne ułatwienie w rozliczaniu z NFZ – pozwala monitorować realizację umów oraz rzeczywiste koszty leczenia.
W pełni współpracuje również z programami
przeznaczonymi dla części szarej szpitali:
Q-Finanse Księgowość 3000, Q-Kadry Płace
3000 i Q-Toraga 3000 (magazyn lub apteka).
Cechą wyróżniającą to oprogramowanie jest
przejrzysty i intuicyjny interfejs, który na
każdym etapie pracy umożliwia błyskawiczne
przeszukiwanie danych, uzupełnianie wpisów
oraz generowanie podpowiedzi. Program powstał przy współpracy z Wojewódzkim Szpi-
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talem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w miejscowości Ameryka koło Olsztynka.
Kolejne nasze programy opracowane
z myślą o służbie zdrowia to Q-Klinika 3000
i Q-Gabinet 3000. W zależności od wybranych modułów i opcji mogą one być wykorzystywane w różnego rodzaju placówkach.
Stanowią również podstawę do stworzenia
specjalizowanej wersji dostosowawczej.
Q-Klinika 3000 umożliwia prowadzenie kartoteki pacjentów, planowanie pracy lekarzy
i ułatwia umawianie wizyt. Program przygotowany jest dla prywatnych klinik, przychodni, szpitali i oddziałów szpitalnych, przychodni dentystycznych, a także dla sanatoriów i laboratoriów diagnostycznych. Q-Gabinet 3000
to program dla gabinetów specjalistycznych,
szczególnie tych, w których sporządzane są
dokumentacje badań opisowych i diagnostycznych. Wykonany w najnowszych narzędziach programistycznych stwarza możliwość
pracy na jednym komputerze, w sieci lokalnej, a nawet w sieciach rozległych. Administrator może wpływać na funkcjonalność systemu poprzez tworzenie własnych wydruków
i raportów, kreowanie wyglądu ekranów oraz
definiowanie specjalistycznych kart badań.
Najlepiej zarekomendował produkty informatyczne firmy QBS Roman Lewandowski, dyrektor szpitala w Ameryce: – Uważam, że Q-Line 3000 to wyjątkowo ciekawy
przykład nowatorskiej polskiej myśli technicznej. Ponadto niewątpliwą zaletą tej
technologii jest cena, nie podbijana opłatami licencyjnymi za oprogramowanie firm
trzecich. Właśnie to było decydującym kryterium w naszym przetargu. Oferta QBS
była wyraźnie najtańsza. Po bliższym zapoznaniu się z produktami tej firmy przekonaliśmy się, że i pod innymi względami wyprzedzają one konkurencję. n

