Rreth TolloMed™
TolloMed™ është platformë softuerike, modulare që përbëhet nga moduli i pacientëve, moduli i klinikave, moduli
i laboratorëve e qendrave tjera diagnostifikuese dhe i farmacive në njërën anë dhe portali informativo-edukativ
në anën tjetër i cili përmban informacione për sëmundje të ndryshme, sëmundjet sipas anatomisë dhe gjetjen
e klinikave që trajtojnë ato, njoftimin automatik për koston e terapisë dhe lokacionin e farmacive, koston e
udhëzimeve diagnostifikuese dhe adresën e tyre, historiatin shëndetësor, dërgesën elektronike për rimbursim nga
kompanitë e sigurimeve, mundësinë e mendimit sekondarë, e të tjera..
TolloMed™ është plaftormë softuerike, e zhvilluar në web teknologji të Microsoft dhe e plasuar në “Cloud”, si SaaS
(Sofware as a Service) tek klinikat, laboratorët e qendrat tjera diagnostifikuese dhe farmacitë si sistem aplikativ për
menaxhimin dhe automatizimin e proceseve të punës.
TolloMed™ është platformë softuerike, e integruar dhe mundëson shkëmbimin e informatave ndërmjet pacientëve,
klinikave, laboratorëve e qendrave tjera diagnostifikuese dhe farmacive për aq sa lejohen me Ligjin Nr. 03/L-172 –
Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me qëllim të rritjes së plasmanit të klinikave, laboratorëve e qendrave
tjera diagnostifikuese dhe farmacive ndër të tjera, nëpërmjet dërgimit të informatës tek pacientët në kohë reale për
adresën e shërimit dhe realizimin e suksesshëm të udhëzimeve dhe/apo terapisë nga doktori.
TolloMed™ është platformë softuerike, rajonale me shtrirje në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi nga ku
pacientët mund të gjejnë trajtimin e duhur mjekësor, analizat dhe rezultatet diagnostifikuese apo produktet
farmaceutike (edhe) të veçanta.
TolloMed™ është krejtësisht unik dhe në shërbim të synimit tuaj.
Sinqerisht,
Gazmend Selmani
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PLOTËSISHT I INTEGRUAR
I VETMI NE “CLOUD” INFRASTRUKTURË
Eliminim i kostos investive në
infrastrukturë
Eliminim i mirëmbajtjes së infrastrukturës
Qasje dhe operim nga kudo dhe kurdo
Siguri dhe integritet i plotë i të dhënave
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TASHMË KANË HISTORI
SHËNDETËSORE
DINË GJITHÇKA
Personelin mjekësor, çmimet, lokacionet,
simptomat, sëmundjet sipas anatomisë,
barërat, klinikat, farmacitë, laboratorët e
qendrat tjera diagnostifikuese në:
Kosovë
Shqipëri,
Maqedoni,
Mal të Zi
… e shumëçka tjetër.
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QYTETARËT
Pse rekomandohet që qytetarët të përdorin TolloMed™?
TolloMed™ eleminon vështirësitë e gjetjes se mjekut, farmacistit apo laborantit lokal ose rajonal dhe plotëson nevojën e
kahmotshme për historinë shëndetësore, mendimin sekondarë dhe informacione tjera të rëndësishme për trajtimin e
duhur mjekësor. TolloMed™ lehtësisht – nëpërmjet anatomisë së trupit mundëson identifikimin e sëmundjes eventuale
dhe doktorët që e trajtojnë, farmacive ku mund të realizohet terapia e përshkruar apo qendrat diagnostifikuese e
laboratorët, nëpërmjet dërgimit të SMS-ëve dhe/apo eMail-ëve sapo të jenë përshkruar nga doktori.
Klinkën, laboratorin, farmacinë, historinë tuaj mjekësore e shumë të tjera tashmë i kanë në çdo kohë me vete.
Platformë kompatibile për kompjuterë, laptopë, tabletë dhe telefona të mençur.

Disa nga vetitë
•
•
•
•

Njoftim automatik për farmacitë
Njoftim automatik për laboratorët
Njoftim automatik për entitetet tjera
shëndetësore
Dërgim automatik i lëndës për
rimbursim nga sigurimet
shëndetësore

•
•
•
•
•

Historiati shëndetësor
Alergjitë
Sëmundjet kronike
Historia e shpenzimeve financiare

•
•

Mendimi sekondar
Të dhënat personale
Me integritet të plotë dhe të sigurta
Qasje VETËM me leje të pacientit

Kërkim i avancuar
Sëmundjet
Simptomat sipas anatomisë
Barërat shëndetësore
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TolloMed™?
PLATFORMË UNIKE DHE INOVATIVE

I VETMI I NDËRLIDHUR ME QYTETARIN
I VETMI ME CRM të integruar
I VETMI ME INTELEGJENCË BIZNESI të
integruar
I VETMI QË GJENERON AUTOMATIKISHT;

•
•
•

Librin protokolar
Raportin mbi procedurat e diagnostifikimit
Ueb faqen

I VETMI QË PUBLIKON AUTOMATIKISHT;

•
•
•

CV-të e personelit
“BLOG”
Sëmundjet dhe adresën e trajtimit
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KLINIKAT
Pse rekomandohet që klinikat të përdorin TolloMed™?
TolloMed™ është platormë softuerike e cila do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët në përgjithësi dhe
pacientët në veçanti lidhur me simptomat, sëmundjet dhe klinikat që ofrojnë trajtimin e tyre në njërën anë dhe
menaxhimin e klinikës apo klinikave në lokacione të ndryshme (recepcionit dhe termineve të pacientëve, personelit
mjekësor, vizitave mjekësore, krijimin e web faqeve dhe publikimin e postimeve (BLOG), menaxhimin e relacioneve
me klientin si dhe pjesëmarrjen në hapsirën reklamuese (Marketing Pool) në anën tjetër.

Disa nga vetitë
•
•
•

Panel dinamik me të dhëna analitike
Recepcioni
Vizita Mjekësore
Prejardhja (Shtëpia apo lokacioni, Vendi i
Punës, Policia, etj)
Gjendja momentale (Jo-emergjente
Emergjente, Hospitalizuese, i/e vdekur
Simptomat e pacientit/es
Ekzaminimet
Udhëzimet për analiza dhe/apo incizime
tjera, referimet
Diagnoza dhe kodi internacional
Terapia dhe kohëzgjatja
Konkluzioni, Termini i radhës
Faturimi (nëse klinika nuk ka recepcion)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia e Pacientit dhe mendimi sekondar,
Moduli i Faturimit
Moduli i Raportimit
Libri i Blerjeve
Libri i Shpenzimeve
Libri i Shitjeve

•
•
•

Rolet dhe Privilegjet
Orari dhe Festat
WEB faqe dhe Postime (BLOG)
Menaxhimi i Relacioneve me Klientin
Prezencë në Hapsirën Reklamuese
(Marketing Pool)

Libri protokolar
Procedurat e diagnostifikimit
Integrimi me HIS
Administrimi i Sistemit
Profili i Klinikës
Personeli, përgatitja profesionale dhe
përvoja
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TolloMed™?
RRITË DHE LEHTËSON BIZNESIN
Pacientët dinë se ku gjendemi, çka
ofrojmë, cilat janë çmimet tona, cila është
infrastruktura jonë, cili është personeli
ynë dhe cilat janë përgatitjet profesionale
të tyre e shumë të tjera, …
Menaxhimi i Laboratorit është shumë më
i lehtë dhe më efikas.
Udhëzimet digjitale dhe historia e
analizave janë një vlerë e shtuar për
laboratorët.
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LABORATORËT
Pse rekomandohet që laboratorët të përdorin TolloMed™?
Platforma softuerike TolloMed™ është një mjet inovativ pune nga i cili derivohen rezultate, të munguara deri tani, në rajon dhe
përtej. Platformë e cila njofton pacientët në mënyrë automatike se ku gjendeni, cilat janë përgatitjet tuaja profesionale, cila
është përvoja juaj, cilat janë çmimet tuaja. Platformë e cila përdoret si softuer aplikativ, përmes së cilës menaxhoni entitetin tuaj.
Platformë e cila mundëson pjesëmarrje në Hapsirën Reklamuese dhe platformë e cila mundëson publikimin e postimeve lidhur
me të rejat nga domeni juaj në një vend të vetëm me shtrirje rajonale.

Disa nga vetitë
•
•
•
•

•
•

Njoftim automatik i pacientëve të udhëzuar
Panel dinamik me të dhëna analitike
Recepcioni
Moduli i Laboratorit
Kërkimi i pacientëve ekzistues
Kërkimi i pacientëve të udhëzuar
Shtimi i pacientëve të rinj
Plotësimi i të dhënave në udhëzimin
elektronik
Procedimin e rasteve të reja për analizë
Moduli i faturimit
Moduli i raportimit

•
•
•
•
•

•
•
•

Libri i Blerjeve
Libri i Shpenzimeve
Libri i Shitjeve
Integrimi me HIS
Administrim Sistemi
Profili i Laboratorit
Personeli, përgatitja profesionale dhe përvoja
Rolet dhe Privilegjet
Orari dhe Festat
WEB faqe dhe Postime (BLOG)
Menaxhimi i Relacioneve me Klientin
Prezencë në Hapsirën Reklamuese (Marketing Pool)
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TolloMed™?
RRITË DHE LEHTËSON BIZNESIN
Pacientët dinë se ku gjendemi, çka
ofrojmë, cilat janë çmimet tona, e shumë
të tjera, …
Menaxhimi i Farmacisë është shumë më i
lehtë dhe më efikas.
Recetat digjitale dhe njoftimi automatik i
pacientëve është një vlerë e shtuar
për Farmacitë.
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FARMACITË
Pse rekomandohet që farmacitë të përdorin TolloMed™?
Sikurse në rastin e laboratorëve, ashtu edhe moduli i Farmacive në TolloMed™ është krejtësisht unik në rajon dhe përtej,
i cili ka për qëllim pozicionimin sa më afër pacientëve në nevojë të produkteve farmaceutike. Nëpërmjet këtij moduli,
farmacitë tuaja kanë mundësinë e njoftimit automatik të pacientëve për barërat e disponueshme, çmimin e tyre, çmimet
promocionale, lokacionin e farmacisë, personelin dhe përgatitjen profesionale, publikimin e të rejave lidhur me barërat,
publikimin e ueb faqes dhe pjesëmarrjen në Hapsirën Reklamuese

Disa nga vetitë
•
•
•

•
•
•
•
•

Njoftim automatik pacientëve të udhëzuar
Panel dinamik me të dhëna analitike
Moduli i POS (Point of Sale)
Kërkimin e receptit elektronik
Përzgjedhjen e barërave nga recepti elektronik
Përzgjedhjen e barërave sipas “Bar Code”
Përzgjedhjen e barërave sipas “emrit”
Moduli i Depo-s
Moduli i porosisë online tek furnitori
Moduli i raportimit

•
•
•

•
•
•

Libri i Shitjeve
Integrimi me HIS
Administrim Sistemi
Profili i Farmacisë
Personeli, përgatitja profesionale dhe përvoja
Rolet dhe Privilegjet
Orari dhe Festat
WEB faqe dhe Postime (BLOG)
Menaxhimi i Relacioneve me Klientin
Prezencë në Hapsirën Reklamuese (Marketing Pool)

Libri i Blerjeve
Libri i Shpenzimeve
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Verzioni i radhës së TolloMed™
TolloMed™ në verzionin e radhës do të ketë modulet që automatizojnë plotësisht proceset e punës në entitetin
tuaj për qëllime të rritjes së saktësisë, dinamikës dhe kualitetit të punës, reduktimit të kostos operative dhe
ngritjes së vazhdueshme të profitabilitetit, me:

•
•
•

•
•
•

Modulin e Burimeve Njerezore
Të dhënat gjenerale të personelit, menaxhimin e konkurseve dhe aplikuesve, trajnimeve dhe specializimeve, pushimeve
vjetore, mjeksore dhe sigurimeve shëndetësore,
Modulin e Pagave
Menaxhimin e pagave, benefiteve, stipendicioneve, tatimeve dhe kontributeve.
Modulin e Vijueshmërisë
Identifikimin e kohës së ardhjes në punë, kohës së daljes në pauzë, kohën e kthimit nga pauza, kohën e përfundimit të
punës dhe ndërlidhjen e orëve të punës me Modulin e Pagave si dhe njoftimin automatik për mungesën e personelit
në punë.
Modulin e Financave dhe Kontabilitetit
Planifikimin dhe parashikimin financiar, menaxhimin e rrjedhës së parasë, llogaritë e arktueshme dhe te pagueshme, libri
i blerjeve, libri i shitjeve, libri i investimeve dhe libri i shpenzimeve.
Modulin e Blerjes, Depos dhe Aseteve
Menaxhimin e furnitorëve dhe blerjeve, njoftimin automatik për sasinë rezervë në depo dhe procedimin e porosisë klasike
apo përmes ankandit dhe/apo dhe menaxhimin e aseteve me amortizim sipas legjislacionit perkatës.
Modulin e Inteligjencës së Biznesit
Grumbullimin e informatave të biznesit në kohë reale nga të gjitha modulet, interpretimin dhe vizuelizimin e tyre sipas
standardeve adekuate nëpërmjet diagrameve dinamike me qëllim të krijimit të kushteve të bazuara
për vendimmarrje progresive.
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Misioni
Mision i TolloMed™ është digjitalizimi dhe automatizimi - avancimi i proceseve të punës në të gjitha entitetet shëndetësore dhe
ndërlidhja e tyre ndërmjet veti në njërën anë dhe me pacientët në anën tjetër.

Vizioni
Që TolloMed™ të jetë adresë e pakonkurrencë në rajon dhe përtej për ngritjen e kualitetit të shërbimeve shëndetësore,
profitabilitetit të ndërmarrjeve shëndetësore, dhe informimin meritor të pacientëve për klinikat, laboratorët dhe farmacitë.

Themeluesi
Ndërmarrja TolloMed™ është themeluar e menaxhuar deri në plasimin e saj nga kompania “pbc”
e cila mbanë pronësinë autoriale.

Personeli
TolloMed™ është implementuar nga inxhinierë me studime postdiplomike në domenin e teknologjisë informative – inxhinieri
softuerike, ekspert të fushës së mjekësisë - doktorë, laborantë e farmacistë dhe ekspert të ndërmarrësisë
e menaxhimit të biznesit.

Statusi, organizimi dhe prezenca
TolloMed™ është shoqëri aksionare dhe e organizuar me bord menaxhues, drejtor ekzekutiv, departament të shitjes dhe
marketingut, departament të zhvillimit dhe depertament të perkrahjes me qëllim të performimit cilësor dhe ruajtjes e ngritjes së
satisfaksionit të palëve.
TolloMed™ është prezent në të gjitha qytetet e Republikës së Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi që ndër të tjera do
të thotë se një pacient nga këto vende mund të kërkoj trajtim mjekësor, laboratorë apo farmaci në Kosovë apo edhe anasjelltas.
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Kontaktet
Rr. Hamdi Mramori nr. 1,
10 000, Prishtinë
Republika e Kosovës
+381 38 22 00 99
info@tollomed.com
www.tollomed.com
Skype: Tollo.Med

