
SMART управление във Вашия медицински център

JOYSTICK е софтуер, който събира цялата дейност в единна система, 
като обхваща цялата работа на лечебните заведения. Не е нужно да 
използвате втори и трети софтуер, защото JOYSTICK събира всичко в 
един прозорец. Модулно ориентиран, софтуерът ни бива лесно 
конфигурируем за специфичните нужди на бизнеса Ви. Ако в бъдеще 
Ви потрябва допълнителен модул, той се появява бързо и лесно в 
интерфейса, защото в JOYSTICK сме помислили за всичко и сме с 

JOYSTICK предлага иновативни решения за управление, които 
отговарят на нуждите на съвременната клиника. Онлайн резервации 
за срещи, плащания и комуникации, видео консултации и подробни 
бизнес анализи, управление на складови наличности и хонорари и 
още много други!

една крачка пред останалите.



Какво прави нашата система предпочитана пред другите софтуери? 
Предимства на системата:

Безпроблемна работа в мрежа с обща база данни(клиент-сървър);
Онлайн услуги – запазване на час, нотификации, проверка на резултати, допълнителна 
свързаност към платформите Super Doc или Easy Doc, по избор;
Собствен домейн в medsoft.online, с локация и контакти, което ви дава уникалното предимство да 
управлявате и следите онлайн записаните часове от пациенти, както и техния график за приемане. 
Тук има два панела – за пациенти и лекари. Пациентите могат да виждат резултатите си, да 
записват час, да виждат ред за кабинета, да плащат онлайн и да виждат и изтеглят финансовите 
справки.;
Мениджмънт – справки в реално време за дейността и др.. Много добра справочна система, 
обхващаща както медицинската и финансова информация, така и информация свързана с приходи, 
разходи и наличности в аптека и склада;
Автоматично обновяване на системата, без да се налага Вашата намеса/ време, като изпращаме 
своевременни имейли за промените по версията на софтуера или директно във Вашия 
потребителски профил;
Системата поддържа автоматично настроени архиви, за последващо възстановяване при 
технически или софтуерен проблем;
Мониторинг и актуализация на сървъра 24 часа в денонощието;
Управление на различни ценоразписи към контрагенти;
Много добър и качествен съпорт.

Модул „Регистратура“ /Регистриране на пациенти, следене на пациенто-потока, запазване на 
часове и др./

Модул „Каса“ /Управление на паричния поток, регистриране на плащанията, издаване на финансови 
документи, касови ордери, следене на пациенти длъжници и др./

Модул „Прегледи – ДКБ“ /Обслужва всички първични документи. Модулът позволява използване 
на пълно пациентско досие, пълна история на извършените процедури с детайли за всяка – 
измервания, снимки, забележки, специалист, параметри на използваното оборудване, поредност на 
процедурата и други./

Модул „Статистика и Отчетна дейност“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани 
справки и статистики за извършената дейност, отчети и към извършената дейност към РЗОК./

Онлайн услуги /запазване на час, преглед на резултати от изследвания, интеграция със 
SUPERDOC и EASY DOC. /

Модул „Управление на склад и продажба на козметика“ /Прецизно управление на всички 
лекарства, медицински изделия и консумативи, вещеви склад ./



Съпътстващи процеси, които могат да подпомогнат Вашия бизнес модел

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни цифрови технологии и 
разработването на дигитални решения,предназначени за специфичните нужди на здравните 
заведения. В тази връзка можете да се възползвате от допълнителните функционалности на 
софтуера, които ще помогнат за цялостната организация във Вашия медицински център.

Модул „ SMS и Viber Известия“ /Тук ще можете да подобрите комуникация с Вашите клиенти и да 
създадете отличен информационен поток в цялата Ви база с данни. Ще имате възможност да 
изпращате SMS съобщения на всеки регистрирал се клиент през сайта./

Виртуален ПОС терминал и онлайн плащания /Виртуалният пос терминал подпомага по-бързата 
и лесна комуникация, като не се изисква от страна на пациента да се реди на опашки, а може да 
плати директно през смартфона или компютър по -бързо и сигурно./

Виртуална система за управление на опашки /Динамичните цифрови екрани, позиционирани 
стратегически, могат да помогнат за бързата и лесна комуникация в цялото здравно заведение.
 Следене на ред пред кабинета./

Модул „Онлайн Консултации“ /Изключително желан модул от клиенти след навлизането на 
дигитализацията в света на здравеопазването./

Система за събиране и съхранение на снимки от козметични и естетически процедури.

Автоматизирани алгоритми за изчисляване на хонорара на гостуващи лекари или такива на 
граждански договори.
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