
Cennik i warunki licencjonowania 

oprogramowania SmartDental 

Licencje 

Cennik dotyczy bezterminowych (dożywotnich) licencji oprogramowania na pojedyncze stanowisko 

komputerowe. Pojedyncza licencja składa się z modułów wybranych przez Klienta.  

Cennik modułów 

MODUŁ CENA OPIS MODUŁU 

Podstawowy 400 PLN 

Panel zarządzania | Terminarz wizyt | Lista pacjentów | 
Lista umówionych wizyt pacjenta | Lista oczekujących na 
wolny termin | System uprawnień użytkowników | Wydruk 
i eksport danych do formatu XML, PDF | Archiwizacja 
danych 

Recepcja 300 PLN 
Konfiguracja czasu pracy lekarzy | Lista zadań lekarz > 
recepcja | Rejestrowanie braku obecności na wizycie | 
Automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów 

Leczenie 500 PLN 

Karta pacjenta | Diagram zębowy | Wywiad lekarsko-
dentystyczny z możliwością podpisu cyfrowego | 
Ostrzeganie o istotnych danych z wywiadu | Lista zadań 
lekarz > recepcja 

Rozliczenia i dokumenty sprzedaży 400 PLN 
Rozliczanie pacjentów | Wystawianie dokumentów 
sprzedaży | Grupy rabatowe | Obsługa drukarek fiskalnych 
| Rozliczanie pracowników 

Szablony dokumentacji z podpisem 
cyfrowym 

200 PLN 
Gotowe szablony dokumentacji elektronicznej | Rejestr 
wystawionych dokumentów | Obsługa urządzeń do podpisu 
cyfrowego Wacom 

Protetyka 200 PLN 
Rozbudowane planowanie leczenia protetycznego | 
Obsługa pracowni protetycznych 

Obrazowanie cyfrowe 150 PLN 
Łatwy dostęp do dedykowanego oprogramowania z 
poziomu karty pacjenta | Brak konieczności przesyłania 
zdjęć między bazami danych 

Wystawianie recept 200 PLN 
Gotowy słownik leków | Wydruk pełnej recepty | Nadruku 
na recepcie | Automatyczne generowanie numerów recept 
| Wydruk recept na umowę lub bez umowy z NFZ 

NFZ i eWuś 
300 PLN 
100 PLN * 

Możliwość rejestrowania wizyt w ramach NFZ | Możliwość 
eksporu danych NFZ w formacie KS-PPS w celu rozliczenia 
kontraktu | Sprawdzanie statusu eWuś | Automatyczne 
sprawdzanie statusu eWuś w liście umówionych | Obsługa 
kolejki oczekujących 
* kolejne stanowisko 

Rezerwacja online * 400 PLN 

Automatyczne generowanie wolnych terminów | 
Rezerwacja terminów przez pacjenta na stronie www 
gabinetu | Pełna kontrola procesu rezerwacji wizyty online 
z poziomu programu | Zdalny podgląd terminów online  
* cena obejmuje integrację modułu ze stroną internetową 
gabinetu 
* koszt usługi terminarza online wynosi 29 PLN/m-c 

Komunikacja SMS * 300 PLN 
Automatyczne powiadamianie o nadchodzącej wizycie | 
Wysyłanie kampanii SMS | Wysyłanie dowolnej wiadomości 
SMS i email 



 
* obsługuje telefon z systemem Android oraz płatne serwisy 
smsapi.pl, gsmservice.pl oraz tidemobile.pl 

Raportowanie 250 PLN 

Analizy leczenia | Analizy pacjentów | Analiza prac 
protetycznych | Analizy rozliczeń | Analiza udzielonych 
porad (MZ-12, ZD-3) | Możliwość wydruku lub eksportu do 
XML i PDF 

Magazyn i ofertowanie 400 PLN 

Stan magazynu z podziałem na kategorie towarów | 
Przyjęcia zewnętrzne towaru | Wydania/przyjęcia 
wewnętrzne towaru | Automatyczne lub manualne 
generowanie zamówień | Import/Eksport zamówienia do/z 
Excel'a w celu realizacji zapytania ofertowego 

Moduł sterylizacji 
400 PLN 
100 PLN * 

Zwalnienie wsadu, generowanie i drukowanie etykiet na 
pakiety z narzędziami, skanowanie pakietów do karty 
pacjenta. Wymagana drukarka etykiet Zebra (np. GK420D). 
* kolejne stanowisko 

Usługi online 

USŁUGA CENA INFORMACJE 

Terminarz online dla pacjentów* 29 PLN/m-c * bez dodatkowych ograniczeń 

Zdalny terminarz dla 
pracowników* 

29 PLN/m-c 
* dostępne na iOS, Android i poprzez przeglądarkę 
internetową. Brak ograniczeń dotyczących liczby 
pracowników. 

Pomoc techniczna i subskrypcja aktualizacyjna 

USŁUGA CENA INFORMACJE 

Abonament roczny subskrypcji 
aktualizacyjnej i zdalnej pomocy 
technicznej * 

15% WARTOŚCI LICENCJI/ROK 

* gdy usługa jest kontynuowana 
Obejmuje dostęp do aktualizacji 
programu SmartDental oraz pomoc i 
zdalne rozwiązywanie problemów w 
zakresie działania programu. 

Wznowienie usługi subskrypcji 
aktualizacyjnej i zdalnej pomocy 
technicznej * 

30% WARTOŚCI LICENCJI/ROK 

* dotyczy wznowienia usługi po 
przerwie powyżej 3 m-ce 
Obejmuje dostęp do aktualizacji 
programu SmartDental oraz pomoc i 
zdalne rozwiązywanie problemów w 
zakresie działania programu. 

 

 


