
Kúpna zmluva č. Z20226426_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Telefón: 0259244617

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
Sídlo: Hroncova   3, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 31710549
DIČ: 2020483982
IČ DPH: SK2020483982
Bankové spojenie: IBAN: SK89 0200 0000 0012 1814 9953, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0918166720

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny informačný systém
Kľúčové slová: informačný systém, dáta, komunikácia, laboratória, on-line, import, archivácia
CPV: 48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy; 48810000-9 - Informačné systémy; 

48814400-1 - Klinický informačný systém; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Laboratórny informačný systém – 1 celok

Funkcia

1. Integrovaný informačný systém.

2. Systém vhodný pre klinické laboratóriá s manuálnou aj automatizovanou prevádzkou.

3. Systém vhodný pre malé, stredné a veľké laboratóriá a tiež pre dislokované laboratória, ktoré vzájomné on-line komunikujú.

4. Systém vytvárajúci databázu klinických dát a pracujúci s touto databázou.

5. Systém vhodný pre minimálne tieto odbornosti: biochémia, hematológia, imunológia, alergológia, genetika, toxikológia, 
patológia, serológia, mikrobiológia.

6. Súčasť systému – moduly zabezpečujúce on-line komunikáciu s rôznymi typmi biochemických, hematologických, 
imunologických a iných analyzátorov prípadne s automatizovanými linkami.

7. Možnosť prístupu do systému a jeho modulov pomocou internetu. Možnosť práce s dátami on-line.

8. Exportovanie výsledkov a dát zo systému do editovateľných formátov napr. .xml.

9. On-line importovanie dát a archívnych výsledkov vyšetrení.

10. Obojsmerná on-line komunikácia s nemocničnými informačnými systémami.

11. Obojsmerná on-line komunikácia s ambulantnými systémami.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Laboratórny informačný systém celok 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie, konfigurácie systému a zaškolenia pracovníkov Objednávateľa pre prácu s laboratórnym informačným 
systémom.

Záruka a servis v trvaní 12 mesiacov od dátumu inštalácie.

Ak sa vo Funkčnej a/alebo v Technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, typ, patent, 
obchodné označenie, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, Objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov 
spĺňajúcich všetky požiadavky Funkčnej a Technickej špecifikácie predmetu zákazky.

V prípade, že Dodávateľ použije ekvivalent, musí Dodávateľ pri predložení vlastného návrhu plnenia prostredníctvom ním 
predložených dokumentov preukázať, že ním ponúkaný ekvivalent spĺňa stanovené parametre, je rovnakej alebo vyššej kvality
a slúži rovnakému účelu ako je uvedená Funkčná a Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo ponúkaný ekvivalent z dôvodu nesplnenia minimálnych požadovaných funkčných a 
technických požiadaviek odmietnuť a Dodávateľ ho musí nahradiť pôvodným požadovaným alebo iným produktom spĺňajúcim 
minimálne funkčné a technické požiadavky, pri dodržaní zmluvnej ceny za predmet zákazky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby vyžiadať od Dodávateľa technickú špecifikáciu ponúkaného produktu, za 
účelom posúdenia, či je ponúkaný produkt v zhode so zmluvnými požiadavkami Objednávateľa. Dodávateľ je v tomto prípade 
povinný predložiť tieto dokumenty do 3 pracovných dní odo dňa vyžiadania Objednávateľom.

Predložená technická špecifikácia musí byť minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť, či je predmet plnenia, ktorý 
chce Dodávateľ dodať, v zhode s požiadavkami Objednávateľa.

Dodávateľ určí kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu Zmluvy a bude o tom najneskôr do 2 pracovných dní od uzatvorenia
Zmluvy informovať Objednávateľa. Informácia musí obsahovať meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu osoby zodpovednej 
za realizáciu Zmluvy zo strany Dodávateľa.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať produkt, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa Funkčnej a Technickej špecifikácie 
predmetu zákazky alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

Pri zámene produktu, poskytnutí iného sortimentu alebo množstva môže Objednávateľ odmietnuť prevzatie, náklady na 
vrátenie hradí Dodávateľ.

V prípade zistenia závady na poskytnutom produkte do 14 dní od prevzatia, má Dodávateľ povinnosť vymeniť závadný produkt
za nový a rovnakých parametrov, na náklady Dodávateľa.

Návody v slovenskom alebo českom jazyku.

Jednotková cena je konečná, zahŕňa zaškolenie personálu Objednávateľa a všetky ďalšie náklady Dodávateľa spojené s 
realizáciou zákazky.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím Zmluvy riadne oboznámil s Funkčnou špecifikáciou a Technickou špecifikáciou 
predmetu zákazky a Osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.

Produkt sa bude považovať za dodaný po vykonaní kontroly funkčnosti systému, súladu poskytnutého produktu so zmluvou, 
po inštalácii a konfigurácii produktu, po zaškolení pracovníkov Objednávateľa, potvrdením preberacieho protokolu/dodacieho 
listu oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Dodávateľa.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej vo Funkčnej a Technickej špecifikácii predmetu zákazky a v 
Osobitných požiadavkách na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Zmluvné a platobné podmienky:Objednávateľ požaduje uviesť na faktúre jednotkovú cenu, cenu bez DPH, sadzbu DPH, cenu 
s DPH.V prípade plnenia zahŕňajúceho rôzne sadzby DPH, uviesť pri každej položke osobitne cenu bez DPH, sadzbu DPH a 
cenu s DPH.Celkové ceny zaokrúhlené na dve desatinné miesta.Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia 
Objednávateľovi.Fakturácia v slovenskom alebo českom jazyku (prílohou je preberací protokol/dodací list potvrdený 
oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Dodávateľa);

Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom poskytnutí objednaného produktu na základe doručenej faktúry 
prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.Preddavok sa neposkytuje.Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť 
faktúru, ak táto nespĺňa náležitosti daňového dokladu.Fakturačné údaje Objednávateľa budú poskytnuté Dodávateľovi 
bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.Termín dodania produktu oznámi Dodávateľ Objednávateľovi najmenej 3 dni 
vopred na jeho e-mailovú adresu alebo telefonicky a dohodne si čas dodania a zaškolenia.

Protikorupčná doložka Zmluvy:

-  Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce 
podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a 
zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
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-  Dodávateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb 
konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto 
zmluvy, neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky
alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary;

alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo organizácii alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú
nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej 
verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k 
nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri 
plnení predmetu tejto zmluvy v prospech Dodávateľa.

-  Dodávateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie 
povinností podľa tejto časti zmluvy a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

- Akékoľvek preukázané korupčné správanie zo strany Dodávateľa alebo porušenie povinností podľa bodov 1, 2, 3 tejto časti 
zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin

Ulica: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4A, 
036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.07.2022 08:00:00 - 03.08.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletný predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 359,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 831,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.
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5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226426

V Bratislave, dňa 06.07.2022 11:38:00

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226426


Zákazka


Identifikátor Z20226426


Názov zákazky Laboratórny informačný systém


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325524


Dodávateľ


Obchodný názov STAPRO SLOVENSKO s.r.o.


IČO 31710549


Sídlo Hroncova 3, Košice, 04001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 6.7.2022 8:10:13


Hash obsahu návrhu plnenia yIjR6k41LT7d4Y3ayF+mJF/2k8426CA1g+LBUddb7zw=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
výrobca: STAPRO s. r. o.
distribúcia pre územie SR: STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
produkt: FONS Openlims - laboratórny informačný systém


Prílohy:
MT_UKBA_Z20226426_FONS Openlims_220706 (02).pdf (Popis FONS Openlims)










 
  
 
 



 



PONUKA 



FONS Openlims 
OBLASŤ:  



odbornosti: biochémia, hematológia, imunológia, alergológia, genetika, toxikológia, patológia, 
serológia, mikrobiológia 



pre  
názov:  Univerzita Komenského v Bratislave 
sídlo:   Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 81499, SVK 



 



ZÁKAZKA:  
identifikátor (eks):   Z20226426 
identifikátor OF (eks):  OF-256121 



 
 



ČÍSLO PONUKY: STp220705-MVA-3824, VERZIA 01 
KOŠICE, 6.7.2022 
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 
HRONCOVA 3, KOŠICE 
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Zadávateľ:   Univerzita Komenského v Bratislave 
    Šafárikovo nám. 6, 814 99  Bratislava 
    pracovisko: Martin 



Kontaktná osoba: ..................... 
    Funkcia:   ..................... 



Mob./Tel.:  +421 ..................... 
E-mail:   .....................@ ..................... 
laboratórne prevádzky a ďalšie kontakty:  
 
 



Predkladateľ:   STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 
    Hroncova 3, 040 01  Košice 
    Zastúpená:  Ing. Adrián Petrik, konateľ spoločnosti 
    IČO:    31710549 
    DIČ:    2020483982 
    IČ DPH:  SK2020483982 
    Bankové spojenie:    VÚB a.s. Košice 



IBAN:    SK89 0200 0000 0012 1814 9953 
SWIFT:   SUBASKBX 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice  
oddiel Sro, vložka číslo 6435/V. 
Internetová adresa organizácie (URL): www.stapro.sk 
Kontaktné údaje: M: +421 915 790 501 



E: stapro@stapro.sk 
 
 
 
Ponuku spracoval:  Ing. Marián Vaňko 
    vedúci úseku konzultačných služieb, obchodný manažér 



M: +421 905 625 523 
E: vanko@stapro.sk 



    W: http://www.stapro.sk 
     
    spolupracovali: 
    Ing. Miroslav Ilčín 
    technológ 
 
 
Lehota viazanosti ponuky: 3.8.2022 pre aplikačný softvér a implementačné služby. 



    15.4.2022 pre technológie. 
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1. Predstavenie spoločnosti 
Stabilita a kvalita 
 
Spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o. ako aj jej materská spoločnosť STAPRO s. r. o. v Českej republike 
je významným dodávateľom nemocničných informačných systémov, diagnostických prístrojov, zdravotníckej 
techniky a poskytovateľom služieb v oblasti zdravotníctva. Všetky produkty a služby poskytované našimi 
spoločnosťami sú založené na certifikovaných procesoch podľa systému riadenia kvality ČSN EN ISO 
9001:2015. Sme tiež držiteľom certifikátu environmentálneho systému riadenia podľa ČSN EN ISO 
14001:2015 a kladieme preto veľký dôraz na to, aby všetky naše aktivity boli ohľaduplné k životnému 
prostrediu. Od septembra 2007, kedy bol zavedený systém bezpečnosti informácií podľa ČSN ISO/IEC 
27001:2014, sme schopní aktívne vyhodnocovať svoje riziká na poli ochrany informácií a efektívne uplatňovať 
kontrolné a riadiace mechanizmy k zachovaniu dôvernosti, integrity a dostupnosti týchto informácií. V júni 2010 
bola spoločnosť STAPRO s.r.o. úspešne certifikovaná podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011, ktorá je prvým 
celosvetovým štandardom, ktorý sa vzťahuje k managementu služieb v IT a zameriava sa na zlepšovanie 
kvality a zvyšovanie efektivity IT procesov. Vďaka novo zavedenému systému managementu služieb v IT 
môžeme svojim zákazníkom garantovať zmluvne stanovené parametre služieb podľa ich individuálnych 
potrieb. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materská spoločnosť STAPRO s. r. o. je majoritným vlastníkom firmy STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Spolu 
s ňou poskytujeme informatické služby takmer polovici všetkých nemocníc a viac ako polovici biochemických 
laboratórií v  Českej a Slovenskej republike. 
Naša spoločnosť poskytuje komplexné riešenie informačných potrieb zdravotníckych zariadení, vrátane 
systémovej integrácie rozsiahlych ICT projektov a poradenstva v oblasti riadenia zdravotníckych zariadení, 
managementu kvality zdravotnej starostlivosti a optimalizácie siete zdravotníckych zariadení v krajoch.  
Naše projektové tímy disponujú skúsenými pracovníkmi s veľmi dobrou znalosťou zdravotníckeho prostredia. 
Naše skúsenosti v spojení s dodávkou vhodných softwarových nástrojov sú garanciou pre našich zákazníkov, 
že ich problémy vieme nielen analyzovať, ale predovšetkým riešiť. 
 
Zákazníkom prinášame: 



▪ Riešenia sledujúce najmodernejšie trendy v oblasti informačných nemocničných systémov 
▪ Neustály rozvoj a aktualizácie SW aplikácií 
▪ Overené postupy implementácie informačných systémov 
▪ Konzultačnú podporu a služby pripravené podľa potrieb zákazníka 
▪ Individuálny prístup k požiadavkám zákazníkov 
▪ Nepretržitú servisnú podporu 24 hodín denne, 7 dní v týždni  
▪ Pravidelné školenia užívateľov 
▪ Spoluprácu s ďalšími významnými dodávateľmi informačných technológií 
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1.1. Referencie produktov STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 



 
Zoznam referencií Nemocničného informačného systému FONS Enterprise v Českej republike a Slovenskej 
republike v tejto ponuke nie je uvedený. 
 
 
Zoznam referencií laboratórneho informačného systému FONS Openlims na Slovensku 
 Laboratórna sieť pracujúca nad jednu centrálnou databázou je označená farebne.  
 Laboratórne pracoviská v zdravotníckom zariadení s rôznymi laboratórnymi odbornosťami 
 pracujú nad jednou centrálnou databázou v rámci tohto subjektu. 
 
 



názov subjektu, laboratória 
alebo laboratórnej siete  



(s centrálnou DB) 
mesto 



počet 
staníc 



používané moduly, pracovisko 
rok zavedenia 
do prevádzky 



Analyticko - diagnostické 
laboratórium a ambulancie s.r.o. 



Rožňava 2 
Openlims - OKB, Openlims - 
HTO,Openlims - OKIaA, Weblims, 
Openlims – sklad 



2011 



Prešov (areál FNsP) 18 
Openlims - OKB, Openlims - 
HTO,Openlims - OKIaA, Weblims, 
Openlims – sklad 



2012 



Prešov (MÚčO) 7 
Openlims - OKB, Openlims - 
HTO,Openlims - OKIaA, Weblims, 
Openlims – sklad 



2015 



Prešov (bakteriológia) 2 
Openlims – Sérológia/bakteriológia, 
Weblims, Openlims – sklad 



2022 



AnalytX s.r.o. 



Trnava, ul.A.Žarnova 42 Openlims – OKBaH, OKM, Weblims 2020/2021 



Trnava, Mestská 
poliklinika 



3 Openlims – OKBaH, Weblims 2021 



AGEL SK a.s. 



Nemocnica AGEL 
Komárno s.r.o. 



21 
Weblims, Openlims - OKB, Openlims – 
HTO 



2013 



 Nemocnica Dr. 
Vojtecha Alexandra v 



Kežmarku n.o. 
7 



Weblims, Openlims - OKBaH, Openlims 
- krvná banka 



2018 



Nemocnica AGEL 
Handlová s.r.o. 



7 Weblims, Openlims - OKBaH,  2015 



Nemocnica AGEL Zlaté 
Moravce a.s. 



10 
Weblims, Openlims - OKBaH, Openlims 
- krvná banka 



2019 



Nemocnica AGEL 
Levoča a.s. 



30 
Weblims, Openlims - OKB, Openlims - 
HTO, Openlims - krvná banka, Openlims 
– trasfúziológia 



2018 



Nemocnica AGEL 
Levice s.r.o. 



20 
Weblims, Openlims - OKB, Openlims - 
HTO, Openlims - krvná banka 



2019 



Nemocnica AGEL 
Zvolen a.s. 



34 
Openlims - OKM,Openlims - 
sklad,Weblims, Openlims - krvná banka, 
Openlims – OhaB 



2008 



Nemocnica AGEL 
Košice-Šaca a.s. 



28 
Weblims, Openlims - OKB, Openlims - 
HTO, Openlims - krvná banka, Openlims 
– trasfúziológia 



2020 



BHR medical, s.r.o., Nitra Nitra 2 Openlims – Sérológia 2021 



BPB-MED s.r.o., Bratislava Pezinok 2 Openlims - OKBaH, Weblims 2015 
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Cumulus s.r.o. 



Košice-Poliklinka Sever  2 Openlims - OKBaH,Weblims 2011 



Košice-Poliklinika Juh 7 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Openlims - OKIaA,Weblims 



2007 



Detská fakultná nemocnica s 
poliklinikou 



Banská Bystrica 5 
Openlims - screeningové 
centrum,Openlims - sklad, Weblims,  



2016 



ERSTE Medical Group, a.s. 
(Bellum Laboratory) 



Košice 5 
Openlims – biochémia, hematológia, 
sérológia, PCR, Weblims, Openlims – 
sklad 



07/2022 



Fakultná nemocnica Nitra Nitra 7 
Openlims - ÚKM , OKF, OLM - krvná 
banka 



2015 



Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Nové Zámky 



Nové Zámky 12 
Openlims - ÚHem, Openlims - krvná 
banka, Openlims - ÚKM, Openlims – 
OKF 



1997 



Fakultná nemocnica AGEL 
Skalica a.s. 



Skalica 26 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Openlims - OKM,Openlims - 
PAO,Weblims, Openlims - sklad 



2009 



Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Trnava 



Trnava 8 
Openlims - HO, Weblims, Openlims - 
krvná banka 



2020 



Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Žilina 



Žilina 6 
Openlims - HO, Weblims, Openlims - 
krvná banka 



2014 



FPML s.r.o. Stará Ľubovňa 3 MLAB - OKM 2000 



GHC GENETICS SK, s.r.o. 
Bratislava 



Bratislava 5 Openlims - genetika 2019 



Hornooravská nemocnica s 
poliklinikou Trstená 



Trstená 14 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Weblims 



2005 



KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 



Trenčín, Poliklinika Juh 
– Halalovka 



2 
Openlims - OKB,Openlims - HTO, 
Weblims 



2012 



Kysucké Nové Mesto 1 Openlims - OKB, Weblims 2012 



Turzovka 1 
Openlims - OKB, Openlims - HTO, 
Weblims 



2012 



Žilina, areál FNsP 52 
Openlims - biochémia, genetika, 
hematológia, mikrobiológia, Weblims 



2012 



Poprad - ADUS 4 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Weblims 



2007 



Liptovský Hrádok 2 Openlims - OKBaH, Weblims 2004 



Poprad 25 Openlims - OKBaH, Weblims 2003 



Martin (Areál 
Priehradka) 



15 
Openlims - OKB,Openlims - HTO, 
Openlims - OKM, Weblims 



2012 



Dubnica nad Váhom 2 
Openlims - OKB,Openlims - HTO, 
Weblims 



2015 



Spišská Nová Ves 2 Openlims - OKB, Openlims - HTO 2012 



Považská Bystrica 9 Openlims - OKB, Weblims 2012 



Kysucká nemocnica s poliklinikou 
Čadca 



Čadca 8 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Openlims - OKM 



2007 



Národná transfúzna služba SR Nové Zámky 1 LISNET - HTO 1997 



Národný ústav reumatických 
chorôb 



Piešťany 14 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Weblims, genetika (oddelenie 
labor.medicíny OLM -  pozrieť na webe) 



2010 
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Nemocnica Ilava n.o. Ilava 8 
Openlims - HTO, Openlims - krvná 
banka, Openlims - PAO 



2016 



NEMOCENSKÁ BB s.r.o. 



Banská Bystrica 8 Openlims - OKM, Weblims 2014 



Krupina 3 Openlims - OKBaH, Weblims 2015 



Banská Bystrica 5 Openlims - OKBaH, Weblims 2003 



Nemocnica s poliklinikou Myjava Myjava 18 
Openlims- OKB, Openlims - OKM, 
Openlims - HTO, Openlims - krvná 
banka 



2018 



Nemocnica s poliklinikou Nové 
Mesto nad Váhom, n. o. 



Stará Turá 1 Openlims - OKB,Weblims 2003 



Nové Mesto nad Váhom 17 
Openlims - OKB,Openlims - HTO, 
Openlims - krvná banka, Weblims 



2010 



Nemocnica s poliklinikou 
Považská Bystrica  



Považská Bystrica 20 
Openlims - OKM, Openlims - HTO, 
Openlims - krvná banka, Openlims -
transfúziológia, Openlims - PAO 



2018 



Nemocnica s poliklinikou 
Prievidza so sídlom v Bojniciach 



Bojnice 49 



Openlims - OKB,Openlims - OKM, 
Openlims - HTO, Openlims - krvná 
banka, Openlims -transfúziológia, 
Openlims - PAO 



2010 



Nemocnica Snina s.r.o. Snina 5 
Openlims - OKB,Openlims - HTO, 
Openlims - krvná banka, Weblims 



2004 



Nemocnica s poliklinikou Štefana 
Kukuru Michalovce, a.s. 



(NNG Michalovce) 
Michalovce 11 



Openlims - HTO, Openlims - krvná 
banka, Openlims - trasfúziológia 



2017 



NOVAMED, spol. s r.o. Banská Bystrica 6 
Openlims - OBaH,Openlims - 
sklad,Weblims 



2016 



NÚDCH Bratislava Bratislava 73 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Openlims - OKIaA,Genetika, 
Weblims 



2011  
(genetika-2021) 



Oravská poliklinika Námestovo Námestovo 5 Openlims - OKB,Openlims - HTO 2002 



Poliklinika Senica n.o. Senica 7 
Openlims - OKBaH,Weblims, Openlims 
– sklad 



2008 



Regionálna nemocnica n.o.  Sobrance 4 Openlims – OKBaH 2014 



synlab slovakia s. r. o. 



Prešov 34 Openlims - OKB,Openlims - HTO,  2012 



Košice (Areál Atria) 17 
Openlims - OKM, Openlims - 
OKB,Openlims - HTO 



2012 



Ilava 15 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Openlims - OKM 



2012 



Púchov 8 Openlims - OKB,Openlims - HTO 2012 



Košice - Poliklinika Staré 
mesto 



7 
Openlims - biochémia, Openlims 
hematológia 



2013 



Bratislava, Kramáre 60 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Openlims - OKIaA 



2011 



Košice (Poliklinika Nad 
Jazerom) 



4 Openlims - OKB,Openlims - HTO 2018 



Košice (VÚSCH) 2 Openlims – OKB 2012 



Nitra 10 Openlims - OKB, Openlims - HTO 2014 



Nitra (Kardiocentrum) 2 Openlims – OKB 2015 



Bratislava-Karlova Ves 40 
Manažérsky informačný systém, 
Openlims - OKB,Openlims - 
HTO,Openlims - OKIaA 



2021 



Svet zdravia  - Nemocnica s 
poliklinikou Dunajská Streda 



Dunajská Streda 2 
Openlims - HTO, Openlims - krvná 
banka 



2008 
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Univerzitná nemocnica  
L. Pasteura Košice 



Košice 7 Openlims – ÚLMaKM 2018 



Univerzitná nemocnica 
Bratislava, prac. LF  



Bratislava 7 Openlims – ÚKM 2016 



Univerzitná nemocnica Bratislava 



Bratislava, prac. 
Ružinov 



2 
Openlims – imunohematológia-krvná 
banka 



2008 



Bratislava, prac. 
Kramáre 



2 
Openlims – imunohematológia-krvná 
banka 



2013 



Univerzitná nemocnica Martin  Martin 38 
Openlims - OKIaA,Openlims - 
sklad,Openlims - ÚKB, Openlims - 
KHaT, Openlims - krvná banka 



2013 



ÚPJŠ Ústav lekárskej informatiky Košice 20 Openlims - OKB, Openlims – HTO 2010 



vacuumlabs s. r. o. Bratislava 8 
Openlims – PCR laboratórium, 
sérológia, (biochémia/hematológia) 



2022 



Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Lučenec n.o. 



Lučenec 30 
Weblims,Openlims - sklad,Openlims - 
PAO, Openlims - OKB,Openlims – HTO 



2014 



Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš 



Veľký Krtíš 3 Openlims – OKM 2016 



 



2. FONS Openlims 
 
V tejto nasledujúcej kapitole sú podrobne popísané funkčné vlastnosti systému FONS Openlims pre 
všeobecné povedomie o možnej funkcionalite. Vybrané softvérové aplikačné moduly, licencie, funkcie 
modulov a rozsah implementácie stanovuje cenová ponuka. 



2.1 Popis systému FONS Openlims 



 
FONS Openlims zaisťuje komplexné spracovanie dát v laboratóriu od príjmu požiadavky na vyšetrenie, cez 
jeho spracovanie vo všetkých fázach laboratórnej práce, po jeho kontrolu a vydanie objednávateľovi 
a vyúčtovanie vykonanej práce. Tieto základné činnosti sú doplnené bohatou škálou rôznych tlačových zostáv, 
štatistík a prehľadov a nadstavbovými modulmi pre ďalšie spracovanie uložených dát. Všetky údaje 
prichádzajúce do systému z najrôznejších zdrojov (ručne zadané, prijaté elektronickou cestou od iných 
počítačových systémov či laboratórnych analyzátorov) zostávajú trvalo v systéme uložené a je možné s nimi 
kedykoľvek spätne pracovať. 
Jedným z najdôležitejších rysov systému sú jeho bezpečnostné funkcie. Okrem štandardných bezpečnostných 
vlastností sieťových operačných systémov a možností databáze je v FONS Openlims k dispozícii vnútorný 
mechanizmus ochrany údajov. Všetky pracovné stanice a každý užívateľ sa musí v systéme zaregistrovať. 
Každému užívateľovi je možné prideliť individuálnu množinu prístupných akcií. Pri každej zmene dôležitých 
údajov v systému (nastavenia číselníkov, vloženie alebo zmena výsledkov či údajov pacienta, potvrdenie 
nálezu pred jeho vydaním apod.) systém zaznamenáva, kto zmenu vykonal. 
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Laboratórny informačný manažérsky systém FONS Openlims predstavuje IS novej generácie s otvorenou 
architektúrou, ktorý podporuje lokálne laboratóriá aj centrálne a satelitné pracoviská a tiež reťazce laboratórií. 
Funkcionalitou vyhovuje pre súkromné spoločnosti, polikliniky, okresné nemocnice aj laboratóriá fakultných 
a univerzitných nemocníc. Je použiteľný pre všetky typy laboratórií. Podporované odbornosti sú: biochémia, 
hematológia, toxikológia, imunológia, virológia, parazitológia, serológia, bakteriológia - mikrobiológia, 
genetika, patológia, transfúzne oddelenie a obsahuje aj integrovaný modul skladu chemikálií a transfúznych 
liekov/krvných derivátov.  



• FONS Openlims je moderný a flexibilný systém, ktorý využíva najnovšie dostupné technológie.  



• FONS Openlims má prístup k dátam riešený tak, aby bola zaistená ich vysoká bezpečnosť. 



• FONS Openlims je možné použiť pre malé laboratóriá s jedným počítačom i pre rozsiahle laboratórne 
prevádzky s desiatkami až stovkami počítačov. 



• FONS Openlims umožňuje riadenia reťazca laboratórií, ktoré využívajú spoločné dátové zdroje. 



• FONS Openlims vie komunikovať so všetkými typmi analyzátorov a je možné jednoducho definovať 
komunikačné rozhranie s externými systémami (AIS, NIS, EPIS, ...). 



• FONS Openlims má množstvo funkcií pre laborantky, chemikov a manažérov laboratórií pre ich správne 
rozhodovanie pri riadení laboratórnej prevádzky. 



• FONS Openlims má dôležité prevádzkové moduly dostupné cez web rozhranie. Klientom laboratória 
umožňuje cez web rozhranie objednávať laboratórne vyšetrenia a prezerať, tlačiť a exportovať výsledky. 



• FONS Openlims podporuje jazykové modifikácie a umožňuje jednoducho zaradiť moduly podľa 
požiadaviek miestnej legislatívy. 



• FONS Openlims má intuitívne užívateľské rozhranie, ktoré zodpovedá štandardom Windows. Dôležité 
pracovné formuláre sú plne konfigurovateľné a prispôsobiteľné potrebám prevádzky. 



• FONS Openlims je priamo napojený na HelpDesk firmy Stapro. Tím odborníkov s veľkou praxou je 
schopný poradiť pri optimalizácii laboratórnej prevádzky. 



• FONS Openlims je možné vzdialene nepretržite monitorovať z dohľadového centra Stapro. Tak je  možné 
zabezpečiť dostupnosť kritických častí systému – databázového, aplikačného a komunikačných serverov. 



 



Analytické vlastnosti 
- Referenčné medze – Umožňujú hodnotenie metód v deviatich intervaloch, ktoré je možné priraďovať 



podľa veku, pohlavia, diagnózy, času odberu a ďalších obecných podmienok (napr. vo väzbe na 
výsledok inej metódy). Referenčné medze majú svoju históriu a je možné ich teda v čase meniť. 



Žádanka (identifikace, požadavky, výsledky)
(uživatelsky definovatelné formuláře podle typu provozu)



Tiskové sestavy
(uživatelsky definovatelné vzhledy sestav, výsledkové listy 



podle žadatelů)



Komunikace s analyzátory
(podporováno více jak 300 typů analyzátorů včetně POCT)



OCR a OMR načítání žádanek
(včetně elektronického skladu žádanek)



Elektronický import požadavků
(DASTA, HL7, Web formuláře)



Interní a externí chemická kontrola
(Westgardova pravidla, stat.přehledy, vazba na validaci)



Validace výsledků
(víceúrovňové potvrzování: laboratka, lékař1, lékař2, QC)



Popis struktury laboratoře, definice procesů
(zařízení, laboratoř, laboratorní provozy – parametrizace)



Číselníky pracovišť, lékařů, metod, textů, …
(stromové struktury, import a export dat)



Registr pacientů a DB výsledků
(okamžitý přístup ke všem datům, synchronizace s reg.NIS)



Statistika
(podle období, metod, žadatelů, IČP, plátců, exporty) 



Podklady pro plátce péče
(validace, K-dávky, opravné dávky, správa dávek, fakturace) 



Export výsledků
(DASTA, HL7, Web přístup, MISE - zabezpečený a 



garantovaný přenos)



Pokrytí potřeb všech odborností
(biochemie, hematologie, imunologie, serologie, cytologie, virologie, 



parazitologie, bakteriologie, genetika, transfuzní st.)



Krevní banka a sklad chemikálií
(výrobci, dodavatelé, expirace, hlídání min. množství, obj.)



Výpočtové metody a hodnocení výsledků
(expertní nadstavby, obecný skriptový jazyk)
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Okrem referenčných medzí (fyziologické medze, patologické medze) je možné definovať i intervaly 
možných medzí pre vstup číselných hodnôt. 



- Delta-Check – Je možné nastaviť pre všetky metódy a umožňuje kontrolovať nadlimitné 
nárasty/poklesy výsledkov. Vyhodnotenie je možné obmedziť vekom, pohlavím, diagnózou alebo inou 
všeobecnou podmienkou. 



- Výpočtové metódy a vzťahy – Všeobecný výpočtový mechanizmus umožňuje okamžité vykonávanie 
výpočtov podľa zadaných výsledkov metód a súvisiacich informácií. 



- Rozporové vzťahy a automatické hodnotenie – Na základe užívateľsky definovaných pravidiel je 
možné vyhodnocovať metódy a ich výsledky medzi sebou vzájomne, spoločne vo väzbe na ostatné 
údaje o pacientovi. 



- Archív výsledkov – Všetky výsledky pacienta sú ukladané do databázy a ich história je kedykoľvek 
k dispozícii včítane všetkých hodnotení a textových popisov. História výsledkov je využitá pri 
automatickej aj manuálnej validácii výsledkov, pri tlači kumulatívnych nálezov, hodnotení Delta-Check. 



- Nadbytočné vyšetrenia – Pri nastavení správnych parametrov sú pri zadávaní nových požiadaviek 
indikované nadbytočne ordinované vyšetrenia. To umožňuje šetriť náklady na vyšetrenie a odhaliť 
chyby pri zadávaní požiadaviek. 



- Automatická validácia výsledkov – Na základe hodnotenia podľa referenčných medzí, Delta-
Checku, výsledkov QC a ďalších podmienok (rozporové vzťahy medzi metódami, diagnózy, typy 
žiadateľov, …) prebieha automatická validácia výsledkov. 



- Manuálna validácia výsledkov – Manuálnu validáciu je možné vykonávať v niekoľkých úrovniach – 
pri preberaní výsledkov z analyzátora, laborant v žiadanke, chemik, lekár, primár/prednosta, ... 



- QC - Interná kontrola kvality – Uchováva všetky výsledky kontrolných vzoriek zadané manuálne 
alebo prijaté on-line z analyzátorov. Umožňuje ich grafickú prezentáciu (Levey-Jenningsov 
a Youndenov graf) a porovnanie s históriou atestov a odchýlok. QC obsahuje on-line vyhodnocovanie 
Westgardových pravidiel. Súčasťou QC je i sledovanie priemerov výsledkov metód s vylúčením 
extrémov. 



- TAT (Total Around Time) – Sledovanie vyhodnocovania doby spracovania vzoriek rôznych typov. 
 



 



Bezpečnosť 
- Databáza výsledkov - Prístup k výsledkom jednotlivých laboratórií a ich prevádzkových častí môže 



byť podľa nastavení prístupových práv pre niektorých užívateľov oddelený a pre iných zlúčený. 
- Pravidlá prístupu – Definície užívateľov a ich priradenie ku skupinám prístupových práv umožňuje 



nastaviť odlišný prístup k modulom systému a riadiť prístup k častiam prevádzky alebo metódam pre 
jednotlivých užívateľov. 



- Logovací systém – Uchováva históriu všetkých zmien v systému a ich autorov včítane prehľadu 
o zrušených záznamoch/výsledkoch. 



 



Tlačové výstupy 
- Štandardné zostavy – Pracovné a pipetovacie protokoly, hlavné knihy, menné zoznamy, knihy 



extrémnych výsledkov, výsledkové listy, faktúry, rôzne zostavy k dávkam, …  
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- Tlačový generátor – Možnosť vytvárania tlačových výstupov z dostupných údajov v registri 
identifikácií a databázy výsledkov. Podpora farebnej tlače, vkladanie rôznych typov objektov do 
formulárov (obrázky, čiary, rámčeky, podfarbenia, nastavenia fontov, farieb, veľkosti, ...) 



- Automatické vytváranie zostáv na pozadí 



Komunikácia 
- Samostatná komponenta pre komunikáciu s analyzátormi, prístrojmi a externými subjektmi (NIS, 



ambulantné IS, …). 
- Komunikačný komponent je nezávislá na jadre systému a umožňuje komunikáciu s analyzátormi 



i v prípade dočasného výpadku spojenia cez VPN s centrálnou databázou FONS Openlims. 
- Komunikácia overená v praxi s viac ako 500 typmi analyzátorov a prístrojov. 
- Podpora jednosmernej aj obojsmernej komunikácii v dávkovom aj priamom režime. 
- Podpora POCT analyzátorov. 
- On-line prenos kontrol do systému QC. 
- Prenos chybových kódov analyzátorov a možnosť automatizácie požiadaviek na opakované alebo 



doplnkové vyšetrenia podľa výsledkov merania, možnosť korekcie došlých výsledkov, korekcia a 
testovanie parametrov metódy (statim, odmietnutie výsledku na základe daného chybového kódu, ...). 



- Komunikácia s analyzátormi cez RS 232 alebo TCP/IP protokol, využitie prevodníkov COM/LAN. 
- Komunikácia s externými systémami v rozhraní DASTA (DS Mz ČR), podpora formátu XML, HL7. 
- Ďalšie informácie a komunikačné formáty viď kap. 2.2.14. 



Distribúcia výsledkov 
- Výsledkové listy – Tvar výsledkových listov je možné užívateľsky definovať rozdielne pre rôznych 



žiadateľov. 
- Archivácia tlačových výstupov – Všetky výstupné zostavy sú archivované a v prípade potreby budú 



opatrené elektronickým podpisom a časovou pečiatkou. 
- Elektronická distribúcia – Pre vybraných žiadateľov je možné doručovať výsledky v elektronickej 



podobe vo formátoch PDF, XML a rozhraniach DASTA. Nezávislosť tlače a exportu nálezov. Pre 
garantované doručenie a zabezpečený prenos je možné použiť okrem web klienta WebLIMS aj systém 
MISE (nie je súčasťou tejto ponuky), alebo externý FTPS server. 



Vzdialený prístup 
- Web rozhranie pre zadávanie požiadaviek na vyšetrenie. 
- Web rozhranie pre zobrazenie výsledkov (export, tlač). 



Automatizácia prevádzky 
- Čiarové kódy – Je možné použiť čiarové kódy pre identifikáciu pacienta, vzorky a pre komunikáciu 



s analyzátormi. 
- OMR resp.OCR  – Možnosť pripojenia jednostrannej aj obojstrannej automatickej čítačky 



žiadaniek/skener s rozšírením o jej archiváciu. 
- Centrálny príjem – Vstup všetkých požiadaviek v jednom mieste do systému a ich automatický 



rozpad do prevádzkových častí laboratória. 
- Sledovanie stavu vzorky – Pre každú vzorku je možné jednoducho určiť jej pozíciu v analytickom 



procese, stav jednotlivých vyšetrení a prípadne umiestenie v sklade vzoriek (miesto, exspirácia 
uloženia, pacient). 



- Naplánované úlohy – Často sa opakujúce skupiny činností je možné vykonávať v preddefinovaných 
sekvenciách. Sekvencie je možné spúšťať manuálne alebo automaticky pri splnení požadovaných 
podmienok. Sekvencie môžu byť aktivované na pozadí ako serverové procesy. 



- Riadenie prevádzky – Do jednotlivých častí prevádzky môžu byť zaraďované užívateľsky definované 
pravidlá. Podľa ich vyhodnotenia je možné automaticky modifikovať prevádzku. 



Štatistika a financie 
- Štatistický modul – Štatistické prehľady je možné vytvárať podľa žiadateľov, metód, častí prevádzky 



alebo ich skupín, platcov starostlivosti, pacientov, porovnanie rôznych období, ...  
- Finančný modul – Samostatný komponent vytvorená podľa legislatívnych národných potrieb. 
- Fakturácia – Vystavenie faktúry za vyšetrenie (predbežné, konečné) a možnosť vytvorenia hromadnej 



faktúry za žiadateľa/oddelenia. 



Doplnkové funkcie 
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- Stav dennej prevádzky – Rýchly prehľad o stave všetkých vzoriek v jednotlivých častiach prevádzky. 
- Denné štatistiky – Priebežný prehľad o počte vzoriek, denných priemeroch a indikácii odchýlok od 



nastavených medzí. 
- Kontrola dennej prevádzky – Priebežná kontrola zadaných identifikácií a ich vzoriek. Nájdenie 



duplicitných identifikácií a odhaľovaní pravdepodobných prepisov. 



Systémová architektúra 
FONS Openlims využíva najmodernejšie dostupné vývojárske technológie. Systém je navrhnutý 
s nasledujúcimi základnými parametrami: 



- komponentné riešenie vo vývojovom prostredí Microsoft .Net a jazyku C# 
- viacvrstvová architektúra 
- databázová nezávislosť 
- národná nezávislosť (jazyková i aplikačná) 
- WWW rozhranie pre správu systému a prevádzka vybraných komponent. 



 
Viacvrstvová architektúra spočíva v striktnom oddelení databázy, aplikačnej logiky a klientskej prezentačnej 
vrstvy. Databázová vrstva plne rešpektuje pravidlá relačných SQL databáz. To umožňuje voľbu konkrétnej 
databázy podľa potrieb a možností zákazníka. Overený typ použiteľnej databázy je:  



- Microsoft SQL 2019(preferovaná databáza), kompatibilita spätne do edície 2012 



Operačný systém servera, na ktorom je inštalovaná databáza je Microsoft Windows server. Pre klientsku 
časť FONS Openlims je použitý Microsoft Windows. 
FONS Openlims je možné prevádzkovať na jednom počítači alebo na rozsiahlych sieťach, kde je možné 
využiť výhody oddeliteľného databázového a aplikačného servera pre škálovanie výkonu podľa potrieb 
prevádzky. Základné možné spôsoby inštalácie FONS Openlims sú: 



- na serveri je spustená databáza a aplikačná vrstva, na samostatných staniciach je prevádzkovaná 
klientska vrstva, 



- pre databázu a aplikačnú vrstvu sú použité samostatné servery, na ďalších staniciach je 
prevádzkovaná klientska vrstva. 
Podľa potreby je možné inštalovať aplikačnú vrstvu na viac serveroch/staniciach. Tým je možné 



rozdeliť záťaž medzi viac staníc pri použití väčšieho počtu klientskych staníc. 
Pre zabezpečenie vyššej dostupnosti je možné použiť clusterové riešenie pre databázovú/aplikačnú vrstvu. 
Pre komunikáciu s analyzátormi a prístrojmi je možné použiť samostatný server. Jeho prevádzka je 
nezávislá na prevádzke ostatných častí systému. To umožňuje komunikovať s analyzátormi aj v prípade 
dočasného výpadku hlavnej databázy FONS Openlims. 
FONS Openlims je navrhnutý ako komponentový systém. Základné služby zabezpečuje jadro systému, 
ďalšie komponenty sú pridávané podľa potreby prevádzky laboratória. 
Jadro zabezpečuje: 



- prístupové práva a bezpečnostné prvky systému, 
- evidenciu všetkých zmien vykonávaných v systéme, 
- prístup k registru identifikácií a databáze výsledkov, 
- procesy nad registrom a databázou výsledkov: výpočty, validácia, tlače, … 
- správu číselníkov a užívateľských konfigurácií, 
- evidenciu verzií systému a ich prípadný upgrade. 



 
Hlavné komponenty pracujúce nad jadrom systému sú: 



- vstup identifikácií, požiadaviek na vyšetrenie a zadávanie výsledkov, 
- komunikáciu s analyzátormi a prístrojmi, 
- prezentáciu výsledkov, 
- validáciu výsledkov, 
- tlačový komponent, 
- štatistika včítane QC, podmienkový export dát, 
- finančné komponenty (fakturácia, poisťovňa). 



 
Vo FONS Openlims je možné definovať viac laboratórií, ktoré používajú spoločný zoznam žiadateľov o 
vyšetrenie. Každé samostatné laboratórium môže používať svoje vlastné číselníky (metódy, texty, …) a jeho 
prevádzku je možné rozdeliť do samostatných častí (blokov/kníh). Tie môžu mať svoje vlastné parametre pre 
prácu s číselnými radami vzoriek, zadávanie identifikácií a požiadaviek na vyšetrenie, validáciu výsledkov, 
spôsob distribúcie výsledkov, atď. 
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Vzhľad vstupných okien pre jednotlivé prevádzkové časti laboratória je možné užívateľsky nastaviť presne 
podľa ich potrieb. 



 Funkčné vlastnosti FONS Openlims – laboratórna časť 
FONS Openlims zaisťuje komplexné spracovanie dát v laboratóriu od príjmu požiadavky na vyšetrenie, cez 
jeho spracovanie vo všetkých fázach laboratórnej práce, po jeho kontrolu a vydanie objednávateľovi 
a vyúčtovanie vykonanej práce. Tieto základné činnosti sú doplnené bohatou škálou rôznych tlačových zostáv, 
štatistík a prehľadov a nadstavbovými modulmi pre ďalšie spracovanie uložených dát. Všetky údaje 
prichádzajúce do systému z najrôznejších zdrojov (ručne zadané, prijaté elektronickou cestou od iných 
počítačových systémov či laboratórnych analyzátorov) zostávajú trvalo v systéme uložené a je možné s nimi 
kedykoľvek spätne pracovať. 
Jedným z najdôležitejších rysov systému sú jeho bezpečnostné funkcie. Okrem štandardných bezpečnostných 
vlastností sieťových operačných systémov a možností databáze je v FONS Openlims k dispozícii vnútorný 
mechanizmus ochrany údajov. Všetky pracovné stanice a každý užívateľ sa musí v systéme zaregistrovať. 
Každému užívateľovi je možné prideliť individuálnu množinu prístupných akcií. Pri každej zmene dôležitých 
údajov v systému (nastavenia číselníkov, vloženie alebo zmena výsledkov či údajov pacienta, potvrdenie 
nálezu pred jeho vydaním apod.) systém zaznamenáva, kto zmenu vykonal spolu s časovými údajmi 
a pôvodnou hodnotou. 



2.2.1. Rozdelenie prevádzky laboratória do menších celkov (blokov/kníh) 



• v jednej inštalácii je možné nakonfigurovať viac laboratórií, ktoré majú svoje vlastné lokálne číselníky 
(číselník metód, číselníky textov) a využívajú spoločné globálne číselníky (zoznam žiadateľov, zoznam 
lekárov) 



• viac laboratórií tak využíva spoločný register pacientov a má prístup (podľa prístupových práv) ku 
spoločnej databáze výsledkov 



• pre väčšiu prehľadnosť a využitie konfiguračných možností FONS Openlims je možné denný zoznam 
každého laboratória rozdeliť do prevádzkových blokov 



• samostatné číslovanie vzoriek v každom prevádzkovom bloku 



• nastaviteľný spôsob číslovania rád a voliteľný formát identifikátorov žiadanky v blokoch  



• rôzne režimy práce pri zadávaní identifikácií, požiadaviek a výsledkov, pri kontrole výsledkov, tlači 
a exportu nálezov, kontrole kompletnosti 



• samostatné nastavenie pre vytváranie podkladov pre ZP 



• samostatné ekonomické prehľady podľa zvolených skupín blokov 
 



2.2.2. Zadávanie identifikačných údajov pacientov 



Údaje zadávané do FONS Openlims:  
▪ číslo poistenca (9-10 miest) s on-line kontrolami (deliteľnosť, atď.) resp. generovaného čísla poistenca – 



automatické doplnenie údajov pri pacientoch v registri 
▪ dáta narodenia a pohlavie, ak neplynú z rodného čísla poistenca 
▪ priezvisko, meno a tituly pacienta 
▪ kľúče pre neskoršie vyhľadávanie, filtráciu, export, (krvnú skupinu) 
▪ správy pre žiadateľa uvedené v číselníku správ 
▪ ľubovoľné voľné textové poznámky k identifikácii (možnosť použitia preddefinovaných textov) 
▪ hlavná a 5 vedľajších diagnóz (s kontrolou na číselník dg a pohlavie) 
▪ žiadateľ uvedený v číselníku (vybraní pracovníci môžu zadávať nové oddelenie do číselníka alebo 



opravovať údaje v číselníku) 
▪ žiadateľ(lia) pre kópiu (výsledkový list a export výsledkov) 
▪ číslo poisťovne alebo fiktívnej poisťovne, príp. typu (čísla) faktúry (s kontrolou na číselník poisťovní a faktúr) 
▪ možnosť evidencie čísla zvozu 
▪ zadanie je možné vykonať výberom z registru pacientov 
▪ vzhľad vstupného formulára je užívateľsky modifikovateľný pre každý prevádzkový blok samostatne 



2.2.3. Zadávanie požiadaviek 



Požiadavky na vyšetrenie sa zadávajú: 
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▪ ručne po metódach (mnemotechnickým kódom, horúcou klávesou, číslom, výberom z lokálneho číselníka 
metód)  



▪ po skupinách - profiloch (od..do, definované skupiny – mnemotechnickým kódom, horúcou klávesou, 
číslom, výberom z číselníka skupín metód a iné) 



▪ väzbou na súčasne zadávané požiadavky 
▪ preddefinovanou paletou metód 
▪ v rastri pre zadávanie požiadaviek/výsledkov je možné podľa typu prevádzky voliť stĺpce s informáciami o 



metódach (skratka metódy, plný názov, kód výkonu, jednotky, varovné medze, fyziologické medze) 
▪ k požiadavke je možné okamžite doplniť výsledok 
▪ zadávanie požiadaviek v režimu centrálneho príjmu 
▪ požiadavky je možné spracovať pred zadaním identifikácie 
▪ spracovanie nálezov z histológie, cytológie, priradenie obrazovej informácie 
▪ indikácia urgentných požiadaviek (pre vzorky alebo konkrétne požiadavky), STATIM 
▪ indikácia nadbytočných požiadaviek (priebežne pri zadávaní alebo dávkovo) 
▪ indikácia frekvenčných obmedzení výkonov (priebežne pri zadávaní alebo dávkovo) 
▪ indikácia nedovolených stavov v zmysle pravidiel vykazovania definovaných podľa poisťovní (aj historicky), 



napr. väzby Dg-Výkon, Odbornosť lekára-Výkon, nedovolené kombinácie kódov PZS a kódov lekárov 
▪ elektronický import požiadaviek v rozhraní DASTA XML 
▪ automatizované načítanie požiadaviek z papierových žiadaniek OCR technológií (skenovanie) vrátane 



rozpoznania identifikačných údajov a elektronického skladu žiadaniek 



2.2.4. Centrálny príjem 



FONS Openlims podporuje príjem požiadaviek v režime centrálneho príjmu. Na príjmovom pracovisku 
(jedno alebo viac) dochádza k automatickému rozdeleniu požiadaviek do prevádzkových blokov/kníh pre 
časť prevádzky alebo celé laboratórium. 



 



2.2.5. Zadávanie výsledkov vyšetrení 



Spôsoby zadávania výsledkov: 
▪ ručné zadávanie výsledkov 
▪ on-line prenos výsledkov z analyzátorov 
▪ preddefinované výsledky 
▪ užívateľsky definované výpočtové vzťahy 
▪ užívateľsky definované rozporové vzťahy 
▪ užívateľsky definované hodnotiace vzťahy 
▪ voľné komentárové texty k výsledkom (k metódam, alebo k celej žiadanke) 
▪ komentáre je možné skladať z predvolených textov 
▪ textové komentáre je možné označiť ako interné (iba pre potrebu laboratória) 
▪ zadávanie výsledkov po metódach 
▪ zadávanie výsledkov po pacientoch 
▪ zadávanie číselných výsledkov (indikácie prekročení varovných medzí; blokovanie vstupu mimo možné 



medze)  
▪ zadávanie textových výsledkov kľúčom 
▪ kontrola na predchádzajúci výsledok (Delta-check) 
▪ hromadná korekcia vybraných výsledkov (prenásobenie alebo prepočítanie koeficientom)  
▪ pri zadávaní po pacientoch možnosť použitia predvolených rastrov/paliet, … 



2.2.6. Kontrola výsledkov 



▪ viacstupňová kontrola (laborantka, lekár1, lekár2) a potvrdenie všetkých alebo vybraných výsledkov 
▪ zobrazenie kumulatívneho nálezu  
▪ výber žiadaniek pre kontrolu podľa stavu spracovania, prekročenie medzí alebo nárastu, pri rozpore, pri 



existujúcom texte, pre vybrané oddelenie, metodiky alebo diagnózy 
▪ automatické potvrdenie bezkonfliktných výsledkov (kritéria: hodnotenie metód podľa medzí, Delta-check, 



rozpory metód, kontrolné výpočty, vybrané texty, vybrané oddelenie, metódy alebo diagnózy, nedefinované 
texty, vybraní pacienti,  



▪ manuálne potvrdenie 











 



 



STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | Hroncova 3, 040 01 Košice | www.stapro.sk 



strana 15/21 



▪ blokovanie vzoriek proti potvrdeniu  
▪ evidencia autora kontroly  



2.2.7 On-line komunikácia s analyzátormi 



Typy komunikácie: 
▪ jednosmerná 
▪ obojstranná 
▪ dávková 
▪ priama 
▪ prenosy kontrol a chybových kódov (pri analyzátoroch, ktoré prenos podporujú). 
 
Vlastnosti komunikácie: 
▪ komunikácia pre viac materiálov, riedenia 
▪ automatická úprava prijatých výsledkov 
▪ automatický požiadavka na opakované meranie  
▪ automatické alebo ručné potvrdenie výsledkov 
▪ automatické spracovanie chybových kódov s parametrami spracovania výsledku 
▪ pracovné protokoly 
▪ história prijatých výsledkov 
▪ podpora identifikácie vzoriek čiarovým kódom. 



2.2.8. Podpora práce s čiarovým kódom v laboratóriu a pri komunikácii 
s analyzátormi 



Možnosť použitia čiarového kódu pre identifikáciu pacienta, vzorky pri zadávaní požiadaviek, výsledkov, 
komunikáciu s analyzátormi vybavenými čítačkou čiarového kódu, využívanie externého barkódového štítku, 
… 



2.2.9. Textové závery 



▪ voľný textový popis k jednotlivým výsledkom 
▪ voľný textový popis k celej vzorke 
▪ textové popisy pre internú potrebu laboratória 
▪ možnosť využitia preddefinovaných textových makier 
▪ výber textu z číselníkov 



2.2.10. Kontrola kvality 



▪ neobmedzený počet rôznych kontrol ku každej metóde 
▪ vytváranie skupín kontrol podľa pracovísk 
▪ dlhodobá evidencia šarží 
▪ on-line prenos výsledkov kontrol z analyzátorov 
▪ manuálne zadanie výsledkov kontrol s komentárom k výsledku 
▪ okamžité spracovanie Westgardových pravidiel (14 typov) 
▪ grafické zobrazenie priebehu kontrol v čase 
▪ indikácia prekročení nastavených limitov pri kontrolách 
▪ denné a dlhodobé prehľady kontrol výsledkov vrátane grafického zobrazenia 
▪ štatistika priemerov metód (denné a dlhodobá) vrátane grafického zobrazenia 



2.2.11. Tlačové zostavy 



▪ tlač denného zoznamu pacientov (triedenie podľa evidenčného čísla, čísla poistenca, mena, oddelenie…) 
▪ tlač hlavnej knihy (triedenie podľa evidenčného čísla, čísla poistenca, mena, oddelenie, plne definovateľný 



tvar a obsah) 
▪ výsledkové listy (viď ďalej) 
▪ pracovné a pipetovacie protokoly 
▪ nadbytočné požiadavky 
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▪ „poschodové“ nálezy 
▪ kniha metód 
▪ extrémne výsledky 
▪ denná štatistika (priemery, kontroly) 
▪ kontrola denného súboru 
▪ manuálne alebo automatické spúšťanie tlače 



2.2.12. Distribúcia / tlač výsledkov 



▪ priebežná aj hromadná tlač 
▪ denné nálezy 
▪ kumulatívne nálezy 
▪ hromadné nálezy pre oddelenia  
▪ tlač neúplných nálezov 
▪ dotlač doplnených výsledkov  
▪ archívne nálezy 
▪ výpočty 
▪ Delta-check  
▪ rozpory metód  
▪ textové hodnotenie a závery  
▪ použitie farieb 
▪ definovateľný tvar nálezu podľa žiadateľa 
▪ špeciálne tvary pre žiadateľa (tlač do „okienkových“ obálok, …) 
▪ archív vytlačených nálezov 



2.2.13. Prenos výsledkov k žiadateľovi a príjem žiadaniek 



▪ automatický prenos počítačovou sieťou  
▪ www klient pre zobrazovanie výsledkov a zadávanie žiadaniek pre bioch./hematol./serol. typ prevádzky ako 



aj mikrobiologické varianty (vrátane možnosti vytvorenia tlačovej zostavy alebo výsledkového resp. 
žiadankového paketu vo formáte DASTA XML) 



▪ internetom (FTPS, MISE – samostatne hradená služba)  
▪ tvar podľa štandardného rozhrania DASTA XML 
▪ vzdialená tlač, tlač na stanici žiadateľa  
▪ protokoly a denníky o stave prenosu 
▪ publikácia výsledkov priamo pacientovi(samoplatcovi), mailová a SMS notifikácia 



2.2.14. Komunikácia s externými IS 



▪ on-line synchronizácia registra LIS s registrom NIS 
▪ import elektronickej žiadanky (je podporovaný import vo formáte DASTA XML) 
▪ export výsledkov (je podporovaný export vo formátoch DASTA XML, tlačová zostava-PDF, Vampir, 



MedeaII ai.) 
▪ export podkladov pre vyúčtovanie platcom starostlivosti 
▪ export lokálneho číselníka metód v XML a TXT tvare 
▪ jednorazový import kódov lekárov, PZS a ich dovolených kombinácií 
▪ www klient pre zobrazovanie výsledkov a zadávanie žiadaniek 
▪ integrácia s NCZI k doméne ezdravie / eLab (na báze ePZP) 
▪ integrácia s NCZI k doméne ezdravie / eLab (na báze HSM) 
▪ export hlásení (.xml) do EPIS – ÚVZ SR 
▪ export dát (.xml) do IS COVID – ÚVZ SR 
▪ modul COVIDCOM – integračné prostredie k portálu Moje ezdravie (NCZI) 
▪ export výsledkov QC do externých systémov kvality (RANDOX, a iné) 



2.2.15. Archivácia a ďalšie spracovanie výsledkov 



▪ on-line prístupný dlhodobý archív pacientov a výsledkov 
▪ vyhľadanie podľa rodného čísla, kľúča a mena, platcu, oddelenia, dátumu narodenia, odberu, čísla 



žiadanky 
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▪ zobrazenie a tlač kumulatívnych nálezov vrátane komentárov, hodnotenia, výpočtov, trendov, atď. 
▪ hodnotenie výsledkov metód v 9 intervaloch (patologické až fyziologické medze) 
▪ výber udalostí pre tlač 
▪ tlač hromadnej faktúry za pacienta 
▪ oprava archívnych dát 
▪ overenie (validácia) registra LIS (existencia čísla poistky, zhoda r.č. s menom, generovanie a spracovanie 



dávok 515/535 na validáciu vybraných čísel poistencov voči jednotlivým poisťovniam) 
▪ možnosť online overovania platnosti r.č. príslušnosti k poisťovni na báze webových služieb s jednotlivými 



poisťovňami 



▪ hromadné a priebežné vyhľadávanie duplicitných identifikačných záznamov a ich manuálne spojovanie 



2.2.16. Podmienkový export údajov z databázy 



▪ výber údajov z databázy výsledkov podľa vybraných kritérií a položiek 
▪ možnosť uloženia už raz vytvorených dotazov pre ich opakované použitie 
▪ tlač kníh vybraných pacientov alebo export vybraných údajov do ďalších programov (napr. MS Excel) 



k ďalšiemu spracovaniu, …  



2.2.17. Výstupy pre zdravotné poisťovne 



▪ automatické spracovanie dát pre poisťovne 
▪ samostatné sady výkonov pre jednotlivé poisťovne 
▪ história sád výkonov v čase 
▪ priradenie viacerých výkonov k jednej metóde s uvedením početnosti a frekvenčnými pravidlami 
▪ dávky v tvare podľa rozhrania ÚDZS 
▪ evidencia všetkých vytvorených dávok v archíve 
▪ testovanie a využívanie zadefinovaných pravidiel vykazovania (ako pri zadávaní žiadaniek) s možnosťou 



uplatnenia aj vedľajších Dg vo vete dávky vhodnej k danému výkonu 
▪ zostavy o počtoch a hodnotách agregovaných výkonov pre oddelenie 
▪ faktúry za vytvorené dávky  
▪ operatívne vytváranie výkazníckych údajov zo žiadanky/archívu 



 Oprava chybných dokladov pre poisťovňu 
▪ vyhľadávanie podľa čísla dokladu alebo identifikácia pacienta 
▪ oprava celého dokladu alebo jeho časti 
▪ vykázanie upravených dokladov poisťovni, opravné dávky, automatické nastavovanie validačných 



príznakov identifikácie v registri pacientov 



2.2.18. Ekonomická štatistika 



▪ sledovanie celého laboratória a jeho častí 
▪ počty vyšetrení, náklady, body, časová náročnosť (TAT) 
▪ evidencia za jednotlivých žiadateľov a ich skupiny, za jednotlivé poisťovne 
▪ výber obdobia s rozlíšením až na deň 



▪ tabuľkové prehľady všetkých alebo vybraných metód (napr. aj podľa analyzáotorov, ...) 
▪ prehľady o výkonoch 



▪ vzájomné porovnanie ekonomických ukazovateľov v rôznych časových obdobiach podľa žiadateľov, 
poisťovní a častí laboratória  



2.2.19. Konfigurácia systému podľa technického vybavenia a usporiadania 
laboratória 



▪ definícia staníc 
▪ zoznam analyzátorov  
▪ priradenie metód k analyzátorom  
▪ zoznam tlačiarní a tlačových konfigurácií  
▪ definícia tvarov tlačových zostáv 
▪ definícia sekvencií opakovane používaných akcií 
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▪ spúšťanie definovaných akcií podľa časového plánu automaticky na pozadí (aplikačný alebo databázový 
server) 



▪ viac laboratórií môže využívať spoločný register identifikácií a niektoré číselníky  



2.2.20. Konfigurácia systému podľa laboratórnej prevádzky 



▪ zoznam prevádzkových konfigurácií a prevádzkových blokov s nastaveným spôsobom práce v prevádzke 
alebo bloku (zadávanie požiadaviek a výsledkov, prezeranie a kontrola výsledkov, tlač, ukončenie 
prevádzkového cyklu,…) a spôsobom vykazovania poisťovni 



▪ číselník metód a medzí pre hodnotenie (vrátane ich vývoja v čase)  
▪ definícia výpočtu, rozporov a hodnotiacich vzťahov 
▪ skupiny metód (pre zadávanie požiadaviek, pre zobrazenie a tlač nálezov)  
▪ predvolené palety metód 
▪ tabuľky textových výsledkov a predvolených textových popisov  
▪ zoznam kontrolných materiálov 
▪ definície typov nálezov 
▪ tlačové zostavy číselníkov 
▪ možnosť využitia globálneho číselníka metód, medzí, výpočtových, rozporových a hodnotiacich vzťahov 



Konfigurácia systému z hľadiska vykazovania výkonov 
▪ priradenie výkonov a skupín výkonov metódam  
▪ všeobecné priradenie výkonov, bodových a finančných hodnôt a časov vyšetrenia jednotlivým poisťovniam 



v jednotlivých obdobiach 
▪ história sád výkonov 
▪ import zdrojových číselníkov ZP a ÚDZS 
▪ použitie agregovaných výkonov 
▪ definícia parametrov laboratória z hľadiska vykazovania výkonov a fakturácie 



Štandardný číselník laboratórnych položiek DASTA 
▪ nastavenie väzieb kódov NČLP na číselník laboratória 
▪ prevody jednotiek 
▪ import a export referenčných medzí z/do SLP v XML tvare 



Číselník žiadateľov 
▪ identifikácia oddelení a lekárov 
▪ adresy a telefóny 
▪ údaje pre poisťovne a fakturácie (IČO, kód PZS a lekára, odbornosť) 
▪ predvolené údaje pre žiadanku (implicitná poisťovňa, faktúra, diagnóza, …) 
▪ komunikačné parametre 
▪ tlač a export zoznamu 



Prístupové práva  
▪ zoznam používateľov, ich identifikácií a prístupových hesiel 
▪ zoznam skupín prístupových práv, role užívateľov 
▪ priradenie individuálnych práv každému užívateľovi 
▪ nastavenie úrovne prístupu k jednotlivým modulom  
▪ evidencia autora poslednej zmeny identifikačných údajov, autora každého výsledku a potvrdenia žiadanky 



ako celku 
▪ evidencia zrušených žiadaniek 
▪ evidencia zmeny záznamov vo vybraných číselníkoch a zoznamoch LIS 
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3. Technologické požiadavky pre FONS Openlims 



3.1. Požiadavky na serverovú technológiu 



 



Špecifikácia a požiadavky na zdroje v cloude sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Výber poskytovateľa služieb 
a poplatky za tieto služby je v kompetencii zadávateľa. Predkladateľ nainštaluje potrebný systémový software. 
Predpokladom je, že rámci cloudových služieb sú poskytnuté tieto softvéry a licencie (SPLA) 
prevádzkovateľom cloudových služieb.  



Serverová technológia môže byť umiestená a prevádzkovaná aj v lokálnom prostredí siete laboratória.  



Technologické zariadenia, systémový softvér, jeho licencie a inštalácie technológií nie je predmetom tejto 
ponuky. 



 



 



Technologické požiadavky pre implementáciu FONS Openlims v cloudovom prostredí  
v rozsahu do 10 klientskych staníc 



     



  Databázový server Weblims server Externý diskový priestor Terminálový server 



CPU 4 vCPU 2 vCPU   4vCPU 



RAM 32GB 8GB   16GB 



HDD 
Systémový priestor - 
150GB 



Systémový priestor - 
150GB 



Pre externé zálohy db 
FOL - 200GB 



Systémový priestor - 
150GB 



  Db priestor - 300GB       



  
Priestor pre zálohy - 
200GB 



      



Ethernet 
adaptér 



1 x Ethernet 1Gb/s 1 x Ethernet 1Gb/s   1 x Ethernet 1Gb/s 



OS 
Windows Server 2019 Std. 
a vyšší 



Windows Server 2019 
Std. a vyšší 



  
Windows Server 2019 
Std. a vyšší 



Iný SW SQL Server 2019 Std. AV, Umiestnenie do DMZ   AV 



 



Pozn.     
vCPU - výkonnosť minimálne na úrovni Intel Xeon Processor E-2224.  
 
Pre OrderServer procesor s Passmark > 2500 
   
Systémový, Db a Priestor pre zálohy - Dátová priepustnosť: - min. 125 IOPS (random R/W mix 
80/20, 64 KB)  
 
Terminál server - potrebný v prípade, že kvalita komunikačného kanálu nedosahuje požadovaných parametrov 
pre "hrubého klienta". 
 



3.2. Požiadavky na komunikačný kanál 



 



Je požadovaný zabezpečený komunikačný kanál(VPN) medzi serverom v cloudovom prostredí a užívateľom 
FONS Openlims v prostredí WAN s nasledujúcimi parametrami: 
 
Prenosová kapacita: 
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Pre 10 vzdialených klientov bez aplikačného servera (tlače sa prenášajú z centra), je treba dimenzovať 
minimálnu kapacitu na 2Mb/s. 
Pre terminálovú prevádzku 10tich klientov je treba dimenzovať minimálnu kapacitu asymetricky na 1024/128 
Kbs hlavne z dôvodu tlače. Vlastná terminálová prevádzka produkuje zanedbateľnú komunikačnú záťaž. 
 
Latencia: 
Latencia (RTT) komunikačného kanálu medzi klientom FO a AS výrazne znižuje rýchlosť odozvy aplikácie 
a komunikačného servera v prípade, že je RTT vyšší ako 20ms. Preto sa požaduje desaťminútový priemer 
RTT<10ms pre IP datagramy o veľkosti < 600B. 
Pre terminálovú prevádzku latencia (RTT) komunikačného kanálu medzi klientom FO a AS neovplyvňuje 
odozvy aplikácie v prípade, že nepresiahne asi 100ms. Preto sa požaduje desaťminútový priemer RTT<60ms 
pre IP datagramy o veľkosti < 300B. 
 
Stratovosť: 
Strata IP datagramu vyvoláva TCP retransmisie a negatívne ovplyvňuje rýchlosť odozvy aplikácie 
a komunikačného servera. Preto sa požaduje desaťminútový priemer stratovosti  ≤  1%. Pre terminálovú 
prevádzku je požadovaný desaťminútový priemer stratovosti  ≤ 3%.  
 



3.3. Stanice, tlačiarne, čítačky a ostatné zariadenia 



K FONS Openlims k  AS a DB serverom resp. staniciam nebudú pripojené žiadne periférne zariadenia okrem 
staníc, tlačiarní a manuálnych čítačiek barkódov.  
 
Parametre PC stanice  
RAM: 4 GB a viac 
HDD: voľné miesto: 5GB pre súbory klienta 
Monitor: min. 22“, FullHD 
LAN: min. 100 Mbps 
OS: MS Windows 10 Professional 
Objednávateľ zabezpečuje: 
 - zriadenie prípojných miest LAN,  
 - zapojenie staníc do počítačovej siete a k serveru FONS Openlims,  
 - vzdialený prístup na stanice, ak nebude dohodnutá implementácia na mieste 
 
Tlačiarne a čítačky 
Nie sú podporované ihličkové tlačiarne. Nie sú odporúčané tlačiarne GDI. 
Je možné použiť laserové a atramentové tlačiarne, ktoré obsahujú:  
- podporu jazyka PCL5, PCL6 
- Ethernet rozhranie  
- ovládač pre MS Windows 2019 Server 64bit.  
Voľba typu je závislá aj podľa požiadaviek prevádzky na kapacitu tlače:  
- počet strán/min 
- a vhodnosti záťaže v počte strán za mesiac kvôli opotrebovaniu a dosiahnutiu výrobcom deklarovanej 
životnosti.  
  
Odporúčaná čítačka čiarových kódov - Symbol LS-2208 USB 
Odporúčaná tlačiareň barkódových štítkov - Zebra GK420d USB/LAN, Zebra GK420t USB/LAN 
 



Príklady vybraných zariadení:  



Typ zariadenia/Účel Názov tovaru 



Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M611dn, A4 



centrálna, sieťová, výkonnejšia 



Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M501dn, A4 



pre bežné prevádzkové potreby 
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Barkódová čítačka, 1D 
so stojanom 



Snímač Symbol LS2208, čierny, Kábel USB, 2,1m, UNI, LS/DSxx08 



pre príjem žiadaniek 
 



Barkódová tlačiareň ZD421, 200 Dpi, DT, RS-PL-USB, štandard 



Barkódová tlačiareň GK420t, 200 Dpi, TT, RS-PL-USB, štandard 
 



Páska Z2300 vosková 64/74 OUT 



Prevodník 
COM/Ethernet 1-
portový   
online pripojovanie 
analyzátorov 



Jednoportový prevodník RS-232/Ethernet CSE-H53N, Sollae; AC/DC 
adaptér 6W 5V/1,2A 



Prevodník 
COM/Ethernet 2-portový  
online pripojovanie 
analyzátorov 



Dvojportový prevodník RS-232/Ethernet CSE-H21, Sollae; AC/DC 
adaptér 6W 5V/1,2A 
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