NOVINKY SAGA 3.80 a 3.90
Vzhľadom k tomu, že program SAGA verzia 3.80 bol inštalovaný len v niekoľkých ZSS, uvádzame
kompletný súpis inovácií z oboch verzií programu, t.j. z 3.80 aj z 3.90.

OBYVATELIA


Pri štarte programu možno nechať automaticky zobraziť blížiace sa jubileá a meniny klientov
na zvolený počet dní dopredu (viď. Systém – Základné konfiguračné parametre).



Do osobných údajov boli doplnené položky platnosť OP a platnosť pasu. Zároveň možno pri
štarte programu zobraziť tie doklady, ktorým sa blíži ukončenie platnosti (viď. Systém –
Základné konfiguračné parametre).



Pri ukončení pobytu bola doplnená voľba: "Nepočítať vratku za dni od ukončenia pobytu do
konca mesiaca", ktorá umožňuje, aby vo výnimočných prípadoch (resp. len v niektorých
zariadeniach) nebola pri výpočte vratiek vypočítaná vratka z dôvodu ukončenia pobytu klienta
v ZSS a celá úhrada zostala v ZSS. Voľba má zmysel a je prístupná, len ak bola úhrada klienta
končiaceho pobyt počítaná do konca mesiaca.

ÚHRADY


V tabuľke platitelia úhrad pribudla položka "Trvalý príkaz na úhradu", ktorá umožňuje evidovať
pravidelnú výšku platby, ktorú zasiela platiteľ zo svojho účtu do ZSS. A to bez ohľadu na
vypočítanú výšku úhradu v príslušnom mesiaci. Rozdiel medzi platbou a vypočítanou výškou
úhrady sa potom vracia alebo dopláca individuálne. Výšku trvalého príkazu možno pri výpočte
úhrad automaticky doplniť do tabuľky skutočných úhrad (podobne ako úhradu z príjmu a z
majetku).



Pri zadávaní služieb nového klienta bolo umožnené zmeniť dátum začiatku služby aj pred deň
nástupu klienta do ZSS (napr. na 1. v mesiaci). Tak možno vo výnimočných prípadoch (resp. v
niektorých ZSS) vypočítať klientovi úhradu za celý mesiac aj v prípade, ak nebol prijatý prvého
ale neskôr v priebehu mesiaca.



V menu Úhrady pribudla nová voľba "Predbežné úhrady", ktorá umožňuje vypočítať výšku
úhrad na nasledujúci mesiac. Jedná sa len o orientačný výpočet, pretože údaje klientov (ich
služby, príjmy, či platitelia) sa môžu ešte zmeniť, taktiež môžu niektorí klienti pribudnúť a iní
zase ukončiť pobyt. Predbežné úhrady možno prezerať či tlačiť, ako keby to boli riadne úhrady.
Vymažú sa automaticky spustením mesačnej uzávierky, po ktorej je ale možné kedykoľvek
spustiť štandardný "Výpočet úhrad" už s aktualizovanými údajmi. Výpočet predbežných úhrad
neumožňuje automaticky doplniť skutočné úhrady na budúci mesiac.



Vo formulári zobrazujúcom vypočítané úhrady je pridaná položka "Ostatní", ktorá zobrazuje
celkovú čiastku k úhrade za všetkých ostatných platiteľov (okrem práve zobrazovaného). To
znamená, že napr. pri prezeraní úhrad klienta, je okamžite vidieť aj celkový doplatok úhrady za
všetkých jeho príbuzných.

ÚČTY


Do tabuľky účtovných pohybov bol povolený pasívny prístup (prezeranie, tlač, ...) počas
inventúry, nahrávania počiatočných stavov a opravného režimu.



Umožnené bolo nahrávanie takých účtovných pohybov, kde aj na strane Má dať aj na strane
Dal je uvedený bankový účet príp. vkladná knižka – viď. ďalej Číselníky.



Pri hromadných účtovných pohyboch týkajúcich sa upravených úhrad klientov bola doplnená
možnosť osobitne vybrať úhrady z príjmu a osobitne z majetku. Ak sú súčasne označené
obidve voľby (štandardne), tak sa do účtovného pohybu prenesie celková upravená mesačná
úhrada ako doteraz. Ak je označená len jedna voľba, tak sa prenesie len vybraná zložka
úhrady.
V prípade, ak je v tabuľke platiteľov úhrad zadaný:
-

"Trvalý príkaz na úhradu", tak sa do účtovného pohybu doplní namiesto celkovej upravenej
úhrady (resp. namiesto úhrady z príjmu alebo z majetku) výška trvalého príkazu.

-

"Pri účtovných pohyboch, inkasách a platbách použiť vždy plnú úhradu", tak sa vždy doplní
plná úhrada (t.j. úhrada bez ohľadu na výšku príjmu); a to aj v prípade, keby bola zadaná
výška trvalého príkazu.

V prípade, ak je v hromadnom účtovnom pohybe zvolená skutočná úhrada, nemajú vyššie
uvedené položky a voľby žiaden vplyv.

ČÍSELNÍKY


Vzhľadom k tomu, že sa vyskytujú prípady, kedy je potrebné previesť peniaze medzi dvomi
bankovými účtami (BÚ) príp. vkladnými knižkami (VK) toho istého klienta, bolo v číselníku
účtovných pohybov umožnené, aby aj na strane Má Dať aj na strane Dal bol rovnaký syntetický
účet VK, BÚ. V samotnej evidencii účtovných pohybov sa nič nezmenilo, na strane Má dať aj
Dal sa vyberú konkrétne BÚ resp. VK a zadajú sa príslušné finančné čiastky. Jedinou
podmienkou je, aby na oboch stranách nebola tá istá VK resp. ten istý BÚ.



Keďže na Slovensku sa začala od 1.9.2013 používať modifikovaná a doplnená medzinárodná
klasifikácia chorôb MKCH 10 - SK-2013, v programe SAGA bol upravený číselník diagnóz a
evidencia diagnóz u klientov tak, aby umožňovali zadať aj nové 5-miestne kódy.
V zariadeniach, kde bol doterajší číselník diagnóz naplnený, boli pôvodné diagnózy, ktoré sa v
súčasnosti už nepoužívajú (resp. ktoré boli nahradené novými kódmi a názvami) označené ako
neplatné a doplnené boli nové diagnózy podľa MKCH 10 - SK-2013.

PREHĽADY


Vo výpočtovom liste (Prehľady - PÚV 2):
-

Bola doplnená tlač medzisúčtov mesačných úhrad za tie skupiny služieb, ktoré obsahujú
viac služieb. Zobrazená je napr. celková úhrada za obslužné činnosti, čo je vlastne súčet
úhrad za ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a upratovanie.

-

Nezobrazujú sa údaje týkajúce sa príjmov, zostatku príjmov a životného minima v prípade,
ak platiteľ nemá zostatok príjmov určený (typicky u príbuzného).



V Prehľadoch (PÚV 2) pribudol 2.variant výpočtového listu "Výpočtový list 28 - 31 dní", ktorý
má v závere rekapituláciu úhrad pre 28, 29, 30 a 31-dňový mesiac (resp. u ambulantných
a týždenných pobytov pre 20, 21, 22 a 23 dní). Rekapitulácia obsahuje: celkovú úhradu za
poskytované služby (s ohľadom na výšku príjmu platiteľa), plnú úhradu (bez ohľadu na výšku
príjmov), nedoplatok úhrady a zostatok príjmu.



Pri zostavovaní prehľadov týkajúcich sa jubileí a menín je možné zadať ľubovoľný interval
dátumov od - do (v rámci jedného roku), takže prehľad sa dá zobraziť aj za viacero mesiacov.
Štandardne sú dátumy predplnené prvým a posledným dňom v spracovávanom mesiaci. Pri
jubileách je zároveň možné zvoliť, či sa majú zobrazovať všetky narodeniny alebo len
"okrúhle", kedy je vek násobkom 5 alebo 10.



V prehľadoch Stavy, Inventúrne stavy a Pohyby na KPD a VK bola dorobená možnosť vybrať
také KPD a VK, ktoré ešte neboli zrušené, ale ktorých klienti už ukončili pobyt.



Do Prehľadov - Štatistiky, veková štruktúra - bola doplnená "Inventúra výbavy", ktorá za
zvolené obdobie zobrazuje počiatočný stav, prírastok, úbytok a koncový stav celkového počtu
a ceny výbavy v ZSS.

SYSTÉM


Kontrola konzistencie v teste 19 upozorňuje aj na služby, ktoré majú dátum začiatku
poskytovania skorší, ako je dátum umiestnenia klienta v zariadení.



Doplnený nový test 39 do kontroly konzistencie. Upozorňuje na rozdiely medzi počiatočnými
stavmi na účtoch v spracovávanom mesiaci a koncovými stavmi na účtoch v predchádzajúcom
mesiaci. Tie sú obvykle spôsobené opravou počiatočných alebo inventúrnych stavov v
spracovávanom mesiaci.



V základných konfiguračných nastaveniach pribudli parametre:



-

"Upozorniť pri štarte programu na narodeniny a meniny na" zadaný počet dní dopredu (od
aktuálneho dátumu vrátane). 0 znamená, že hlásenie sa nebude zobrazovať; 1 - program
bude upozorňovať len na "dnešné" narodeniny a meniny; 7 - zobrazené budú blížiace sa
sviatky týždeň dopredu...

-

"Upozorniť pri štarte programu na koniec platnosti OP a pasov na" zadaný počet dní
dopredu (od aktuálneho dátumu vrátane). 0 znamená, že hlásenie sa nebude zobrazovať;
30 zase, že program bude upozorňovať na končiacu platnosť dokladov mesiac vopred...

-

"Základné kritérium" pre zostavenie poradovníka nevybavených žiadostí - ktorým možno
nastaviť, či v rámci užívateľom zvolených kritérií usporiadania (odkázanosť, kategória,
mobilita, pohlavie) budú žiadosti usporiadané podľa čísla žiadosti (t.j. ako doteraz) alebo
podľa dátumu zaradenia žiadosti do poradovníka.

Spracovanie mesačnej uzávierky bolo pozmenené tak, aby ju bolo možné v obmedzenom
rozsahu automaticky spustiť aj pri výpočte "Predbežných úhrad", kedy je potrebné vygenerovať
údaje na nasledovný mesiac pre tabuľky Príjmy, Platitelia úhrad a Služby.

Upozornenie:


Niektoré zariadenia avizovali, že ako preberateľa príjmu možno zadať len klienta a zariadenie
soc.starostlivosti, ale nie príbuzného. Preto upozorňujeme, že príbuzný je v ponuke
preberateľov príjmu len vtedy, ak je evidovaný ako zákonný zástupca, kurátor alebo osobitný
príjemca, splnomocnenec (viď. tabuľka Príbuzní, kontaktné osoby).



Ak klient prestupuje z 1.ZSS do 2.ZSS v priebehu mesiaca, tak sa musí jeho úhrada v 1.ZSS
zohľadniť pri výpočte úhrady v 2.ZSS. Dôležité je to hlavne u klientov s nízkym príjmom, aby
im bola za príslušný počet dní v 2.ZSS vypočítaná znížená úhrada a nie plná. T.j. aby po
zaplatení oboch úhrad, zostalo klientovi príslušné percento životného minima. V programe
SAGA sa úhrada z 1.ZSS zohľadňuje tak, že sa klientovi v mesiaci jeho nástupu do 2.ZSS
pridá do tabuľky služieb navyše jednorazová služba s individuálne určenou sadzbou vo výške
úhrady zaplatenej v 1.ZSS, ale so záporným znamienkom. Pochopiteľne táto služba nebude
ani v zmluve ani vo výpočtovom liste a ďalší mesiac sa už nebude opakovať. Postup je teda
ten istý, ako pri oprave chybných úhrad z minulých období.

