
COMARCH BI 
Portfolio narzędzi analitycznych umożliwiających 
wielopoziomową analizę danych wytwarzanych  
przez placówkę 



Rozwiązanie typu BI pozwala na budowanie wielowymiarowych analiz dotyczących całości procesów realizo-

wanych w instytucji. Oferuje szereg gotowych pulpitów informacyjnych dedykowanych określonym grupom 

pracowniczym i szczeblom zarządczym oraz umożliwia w prosty i szybki sposób tworzenie dashboardów  

na potrzeby konkretnych użytkowników.  

COMARCH BI

CZYTELNY I PRZYJAZNY INTERFEJS
Rozwiązanie cechuje nowoczesny interfejs. System jest intuicyjny i łatwy w obsłudze 

nawet dla użytkowników nieposiadających wiedzy informatycznej.

DOSTĘPNOŚĆ I MOBILNOŚĆ
Zdefiniowany w systemie użytkownik posiada swój kokpit, gdzie może przeglądać 

oraz tworzyć ad hoc raporty i analizy. Kokpity są dostępne także przy użyciu urządzeń 

mobilnych (tablety, telefony).

ZINTEGROWANE DANE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
Rozwiązanie pozwala na przetwarzanie danych z systemu ERP i HIS, EDM oraz innych 

systemów dziedzinowych wykorzystywanych w placówkach medycznych. Możliwe jest 

budowanie analiz krzyżowych – uwzględniających wiele czynników i zmiennych.

DOSTOSOWANIE DO SPECYFIKI BRANŻY MEDYCZNEJ
Liczne predefiniowane raporty, zestawienia i analizy zostały stworzone w oparciu  

o doświadczenia Comarch w jednostkach ochrony zdrowia i sprofilowane zgodnie  

ze specyfiką branży.



 n pulpity informacyjne użytkownika zawierające 

predefiniowane analizy oraz raporty stworzone 

przez użytkownika lub też przydzielone mu 

dostępy ad hoc

 n mechanizmy alertów i monitów czyli rozsyłanie 

informacji o nieprawidłowościach (w formie 

sms’a lub na pager) lub przesyłanie gotowych 

raportów za pośrednictwem poczty e-mail

 n wielokryterialna analiza what-if pozwala symu-

lować możliwe zdarzenia i oceniać ich wpływ 

na realizowane zadania i całość instytucji, 

dzięki czemu stanowi bardzo przydatne narzę-

dzie dla kadry zarządzającej  

FUNKCJONALNOŚCI

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Kierownictwo placówki

Dzięki przetwarzaniu danych pobieranych z wielu 

różnych systemów dziedzinowych Comarch BI  

może dostarczyć kadrze kierowniczej narzędzie 

pozwalające na kompletną analizę i ocenę zarówno 

bieżącej sytuacji placówki, jak i podsumowań okre-

sów minionych. Możliwe jest również wykorzy-

stanie pełni danych w celu budowania prognoz  

i budżetów. 

Personel medyczny

System oferuje liczne aktualne analizy, tworzone 

zarówno w oparciu o dane z systemu HIS, jak i dane 

epidemiologiczne, statystyczne, etc. publiko-

wane przez instytucje i placówki współpracujące. 

Raporty i analizy są dostępne również z poziomu 

urządzeń mobilnych uprawnionych użytkowników.

Pracownicy administracyjni 

Narzędzie oferuje szereg gotowych raportów  

i analiz z możliwością ich modyfikacji i rozbudo- 

wy. System jest przyjazny, łatwy w obsłudze oraz  

w przejrzysty sposób prezentuje dane.

Pacjenci

Opracowane raporty i zestawienia mogą być rów-

nież udostępniane pacjentom, by zachęcić ich  

do uczestnictwa w badaniach profilaktycznych,  

lub korzystania z oferowanych usług. 
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80 SZPITALI 

AMBULATORYJNYCH 
STOSUJE NASZE 
OPROGRAMOWANIE

30 000 UŻYTKOWNIKÓW 
POSŁUGUJE SIĘ NASZYMI SYSTEMAMI

WSPIERAMY 
SEKTOR MEDYCZNY

ZOSTAŁO OBJĘTYCH NASZĄ  
ZDALNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ 

FAKTY I LICZBY DOTYCZĄCE COMARCH HEALTHCARE

JUŻ PONAD 

PLACÓWEK

200
WIĘCEJ NIŻ

24/7
365

6000 PACJENTÓW

PONAD

DOSTARCZAMY  
ROZWIĄZANIA  
DLA WSZYSTKICH  

SPECJALIZACJI 
LEKARSKICH

CODZIENNIE

OKOŁO

KORZYSTA Z NASZYCH SYSTEMÓW


