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DORSOFT VET
software specializat și integrat de
consultații și gestiune pentru
cabinete/clinici veterinare

www.dorsoft.com

A. GESTIUNE specifică pt. VETERINARI
o Evidența electronică a animalelor și proprietarilor
o Programări filtrate pe medic și zi (în stil Outlook)
o Consultații cu stocare date
 Tratament (anamneză, examen clinic, diagnostic prezumtiv, examen paraclinic, diagnostic final,
tratament, observații)
 Înregistrarea consumurilor și a manoperelor pe fiecare consultație
 Vaccinări, cu înregistrarea consumurilor aferente și afișare istoric la un clic
 Intervenții chirurgicale
 Până la 4 fotografii în fiecare consultație
 Istoric rapid al pacientului
o Evidența vaccinurilor și data revenirii la un anumit pacient
o Listare fișa consultației, cu posibilitate personalizare (siglă, fonturi, text suplimentar, etc.)
B. GESTIUNEA STOCURILOR
o Vânzări cu preluare date din consultații și adăugarea de alte articole
o Vânzări pe factură și prin casele de marcat
o Recepția mărfurilor
o Definirea de articole pentru vânzare pe clase (stocuri, servicii, reduceri, etc.)
o Evidența plăților la furnizori, etc.
C. CONECTARE LA CASELE DE MARCAT și trimiterea automată a bonului din vânzare
D. FURNIZORI
a. Evidenţa plăţilor la furnizori
b. Furnizori neachitaţi
c. Fişa furnizorului
E. RAPOARTE
a. Medicale cu registru de consultații, filtrat pe proprietar, animal, medic, tratament
b. Rapoarte de gestiuni pe client, articole, clienți neîncasați
c. Zeci de alte rapoarte
F. REȚEA - Posibilitate de a lucra în rețea cu mai mulți medici/consultanți, personal comercial și un punct de
vânzare conectabil la casa de marcat. Rețeaua trebuie configurată prin cablu, nu wireless!
G. OPȚIUNI NOI contra cost

Produs software/serviciu (opțional)

Preţ/tarif lei
(tva 0)

DORSOFT VET 2019 – o licenţă monopost
DORSOFT VET 2019 – minim 2 licenţe Monopost
DORSOFT VET 2019 – licenţă în reţea locală
Licență adițională rețea începând cu al 4-lea pc
Deplasare şi instruire 6 ore – Transilvania
Deplasare şi instruire 6 ore – restul ţării
12 luni asistenţă suplimentară prin telefon/email/remote

H. ALTE PRECIZĂRI
a. Cota de tva este 0
b. Durata de utilizare a licenței este nelimitată
c. 2 ani garanție
d. Oferta de preţ valabilă la 31.03.2019
e. Programul funcționează Windows Vista, 7, 8.x și 10
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