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Bevezetés 

A FOODTEST Global informatikai rendszer valós idejű kétirányú kapcsolatot 

biztosít a FOODTEST 200 + Szolgáltatók és a Laboratórium között. A kérőlapok 

rögzítésétől a leletek visszakereshetőségéig teljes körű szolgáltatást nyújt 
felhasználói számára. A telepítéshez szükséges központilag kiadható 

termékkulcs és a felhasználónként definiálható jogosultsági szintek biztosítják 

a tárolt adatok védelmét. Felhő rendszerben működő, egyedi fejlesztésű 

programunk bárhol-bármikor elérhető felhasználóink számára. 

 



Fő jellemzők 
• Saját fejlesztés 

• Valós idejű kétirányú kapcsolat (FOODTEST partnerek és a Medical 

Partner Humán Diagnosztikai Laboratórium között) 
• Teljes körű szolgáltatás  

• Internet kapcsolattal 

• „Felhő” alapú egységes adatbázis 

• Jogosultsági szintek 

• Adatvédelem 

• Visszakereshetőség 

• Minden partnerünknek díjmentes 

 



Funkciók 
• Előjegyzések kezelése 

• Kérések kezelése 

• Beérkeztetés 

• Munkalista kezelés 

• Eredmények rögzítése 

• Validálás 

• Automata ereményküldés 

 

• Leletek kezelése:  

– Testreszabott leletek Szolgáltatónként 
(logó és egyéb információk) 

– Több nyelvű lelet 

• Üzenetek kezelése 

• Statisztika: forgalmi és szakmai 

 





Történeti áttekintés 

A FOODTEST Informatikai rendszer egy több éven át tartó fejlesztés 
eredménye, melynek első lépéseként  2014. márciusában a Medical Partner 

Humán Diagnosztikai Laboratóriumban indult el a FOODTEST Center központi 
egység használata. Ekkor jelentősen megváltozott a laboratórium által kiadott 
leletek arculata: 

 



Történeti áttekintés 

2014. nyarán az informatikai rendszerünk újabb mérföldköve kezdte meg 

működését, a FOODTEST Global, mely már a Szolgáltatók munkáját volt 

hivatott kényelmesebbé tenni: 

 
 Internet alapú kapcsolat 
 Jogosultsági szintek 

 Felhasználóbarát menürendszer és 
kezelőfelület 

 Előjegyzések, kérőlapok rögzítése 

 Leletek megtekintése, mentése 

 Közvetlen levelezési lehetőség a 
Laboratórium munkatársaival 

 Egyedi fejléccel, tartalommal ellátható 
leletek 

 E-mail értesítő a beküldőnek a leletek 
elkészültéről, akár Beküldő orvosonként 
 



Egyszerű kezelés 

Indítsa el a FOODTEST 
programot! 



Egyszerű kezelés 

Jelentkezzen be! 



Egyszerű kezelés 

Bármely listában az oszlopok tartalma az 

oszlopmegnevezésére kattintva növekvő, vagy 

csökkenő sorrendbe állítható. 

Az oszlop megnevezés mellett található nyíl 
segítségével szűrhető. 

 

Keresések megkönnyítése 



Egyszerű kezelés 

Válasszon a menüpontok 
közül ! 

Rendszer 

• Számítógép és 
nyomtató 
beállítás 

• Jelszó beállítás 

• Kijelentkezés és 
kilépés 

Műveletek 

• Előjegyzések 
kezelése 

• Kérések kezelése 

• Leletek kezelése 

• Belső üzenetek 



Előjegyzés kezelése 

Előjegyzések listája 

Azoknak ajánljuk, akik komplexen szeretnék folyamataikat a FOODTEST Global 

rendszerben látni. Válassza a Műveletek, Előjegyzések kezelése menüpontot. 
A listában megjelennek az előjegyzett kérések. 

Új előjegyzés 



Kérések kezelése 

Kérések listája 

Rögzítést követően azonnal megjelenő adatok a Laboratórium FOODTEST Center 

rendszerében. Válassza a Műveletek, Kérések kezelése menüpontot. A listában 

megjelennek a már rögzített kérések (lezárt folyamatok kérései egy gomb nyomással 
megjeleníthetőek). 

Új kérés 



Kérések kezelése 

Kötelezően kitöltendő sorok vastaggal szedve, legördülő választómezők, irányítószám 

megadásával település automatikus kitöltése, e-mail cím formátum ellenőrzés, nem 

automatikus meghatározása, több nyelvű lelet választása. 



Leletek kezelése 

Leletek listája 

Validálást követően azonnal megjelenő adatok a FOODTEST Global rendszerében. Válassza 

a Műveletek, Leletek kezelése menüpontot. A listában megjelennek a már elkészült, ki 

nem nyomtatott leletek (nyomtatott leletek egy gomb nyomással megjeleníthetőek). 

Leletek a listából nyomtathatók, vagy PDF formátumban menthetők és páciensek számára 

kiküldhetők. Laboratóriumunk direktben a Szolgáltatók által küldött minták eredményeit 
nem küldi a Páciensnek. Azonban kérés esetén erre is van lehetőség, akár egyedi e-mail 

kísérő szöveggel ellátva.  





Leletek kezelése 

Egyedi fejléc: Szolgáltató 

adataival, elérhetőségeivel, 
logó feltüntetéssel. 
 

Egyedi lábléc: Szolgáltató által 
közölni kívánt egyéb adatokkal 

(rendelésre jelentkezés, stb.). 



Üzenetek kezelése 

Üzenetek kezelése 

Egyszerű, letisztult felület a Központ és a Szolgáltatók közötti kapcsolattartásra. Nem kell 

többé a munkafolyamatot megszakítva más levelező programba átlépni, ha bármilyen 

kérdés, kérés merülne fel. Üzenet személynek, vagy Vevőszolgálatnak. 

Új üzenet 



Statisztikai modul 

A Statisztikai modul a FOODTEST Center  központi egység legújabb eleme. Forgalmi adatok 

lekérdezésén túl (időintervallumban, Szolgáltatónként), már elérhető a szakmai modul is, 

mely lehetővé teszi: 

 Ételintolerancia vizsgálat eredményeinek értékelését: 
 Kor szerint 

 Nemek szerint 

 Egyes élelmiszerekre nézve 

 Pozitív estek összefüggéseit tekintve 

 Tervezzük: 
 Tünet csoportok 

 Változások követése 

 

 



Fejlesztések 

• Előzmények (korábbi lelet) visszakereshetősége 

• Változás figyelés: összehasonlítás a régi lelettel 

• Tanácsadások rögzítése, visszakereshetősége 

• Visszajelzések kezelése 

• Food Detectiv eredményközlés (visszakereshetőség) 

 Fejlesztés alatt 

 

 



FooD Detective modul* 

A Food Detective modul a FOODTEST Center  központi egység fejlesztés alatt álló eleme.  

Koncepció: Szolgáltató partnereink számára olyan lehetőség kidolgozása, mely a 

FOODTEST 200+-hoz tartozó informatikai háttérhez hasonlóan biztosítja a következőket: 
 Páciens adatok rögzítése 

 Szolgáltató specifikus leletkép (fejléc, logó, lábléc) 
 Felhasználó barát eredmény beviteli mező (FD papír alapú képe) 
 Csatolható „lemezkép” (fénykép, lapolvasóval beolvasott)  

 Visszakereshető adatok  

 Fejlesztés alatt 

 

 



Csatlakozzon Ö is a FOODTEST Global informatikai rendszerhez és élvezze ki 
annak előnyeit! 

 

A rendszer üzemeltetését, fejlesztését a FOODTEST.hu biztosítja! 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


