ARTIMETRİK E-REÇETE ÇÖZÜMÜ: SORULAR -YANITLAR

•

Artı Metrik, e-reçete uygulamasına hazır mı?
31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan imzalı e-reçete işlemleri için işyeri
hekimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine entegre bir otomasyon
yazılımı ve elektronik imza temin etmeleri gerekmektedir. Artı Metrik, sözkonusu ereçete uygulamasına hazırdır.

•

E-reçete çözümünüz şu an kullanımda mı? 31.12.2017’ye kadar hazır olacak
anlamında mı “hazırız” diyorsunuz?
Artı Metrik e-reçete yazılımının, SGK Medula e-reçete sistemine entegrasyonu
tamamlanmıştır ve aktif olarak kullanımdadır. SGK Medula test ortamında reçete
yazma-silme vb işlemleri yapabildiğimiz için “hazırız” veya “31.12.2017’ye kadar nasıl
olsa hazır olacağız” demiyoruz. İşyeri hekiminin e-imzası ile SGK Medula e-reçete
sisteminde (gerçek ortamda) reçete yazma-silme vb. işlemler Artı Metrik e-reçete
yazılımı ile şu an yapılabilmektedir.

•

E-reçete yazılımınızı bugün deneyebilir miyim?
Hemen bugün siz de bugün Artı Metrik e-reçete yazılımını kendi e-imzanız ile
deneyebilirsiniz. Demo için bizimle temas kurunuz.

•

E-reçete çözümünüz için belli bir web tarayıcısını kullanmam gerekir mi?
Hayır, gerekli değildir. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge vb.
tüm tarayıcılarla e-reçete yazabilirsiniz. Bazı çözümler web tarayıcıya veya web
tarayıcı ayarlarına bağımlıdır. Artı Metrik e-reçete çözümü ise web tarayıcıya bağımlı
değildir. Java veya tarayıcı eklentisi gerektirmeyen bir çözüm sunmaktayız.
Java tabanlı veya tarayıcı uzantısı kurulumu gerektiren çözümlerinde, tarayıcının
sürümünün değişmesi durumunda dahi e-reçete fonksiyonu devre dışı kalabilecektir.
Artı Metrik e-reçete çözümünde ise bu tür bir sorun yoktur zira web tarayıcısına
bağımlı çözümlerden özellikle sakındık; sunduğumuz çözüm tamamen tarayıcıbağımsız bir çözümdür. Tarayıcı değiştirseniz de tarayıcınızın sürümü değişse de
kesintisiz olarak çalışmaya devam edebileceksiniz.

•

E-reçete çözümünüz güvenli mi?
E-reçete çözümümüz Java tabanlı olmadığı için ve tarayıcı uzantısı kurulması
gerektirmediğinden web tarayıcınıza özel erişim yetkileri tanımlamak ve
bilgisayarınızın güvenlik ayarlarını değiştirmek zorunda kalmazsınız. Güvenlik sorunu
sebebiyle Java desteğini birçok tarayıcı artık kaldırmıştır ve diğerlerinin de kaldırması
öngörülmektedir. Tarayıcı eklentisi ise web tarayıcınız vasıtasıyla bilgisayarınıza
erişilmesi riskini yaratmaktadır. Artı Metrik e-reçete çözümünde Java ve tarayıcı
eklentisi yer almamaktadır; bilgisayarınızın güvenliğinden ödün vermezsiniz.

•

E-reçete çözümünüz Türkiye’de satılan tüm elektronik imza okuyucuları ile
uyumlu mu?
E-reçete çözümümüz belli bir elektronik imza okuyucusu satan firmanın desteğine
veya yazılım kütüphanesine dayalı olarak üretilmediği için karta bağımlı hiçbir özellik
barındırmaz. Artı Metrik e-reçete çözümü Türkiye’de satılan tüm elektronik imza
okuyucuları ile uyumludur. Elektronik imza okuyucunuzu başka bir firmadan
alacağınız elektronik imza ile değiştirseniz dahi hiçbir ayar yapmadan kesintisiz
olarak kullanmaya devam edersiniz.

•

E-reçete yazmak için Internet’e bağlı olmam gerekir mi?
E-reçete yazmak için işyeri hekimi bilgisayarının doğrudan Internet’e bağlı olması şart
değildir. İşletmenizin güvenlik politikalarına uygun sınırsız konfigürasyon
seçeneklerimiz bulunmaktadır. Detaylı bilgi ve demo için bizimle temas kurun.

•

Yabancı IP adresine sahip olmam durumunda e-reçete yazabilir miyim?
İşyeri hekiminin görev yaptığı kurumun uluslararası bir firma olması durumunda IP
adresleri çoğu kez “yabancı IP” olarak algılandığı için Medula sistemine erişim
mümkün olmamaktadır. Bu şartlar altında normalde e-reçete yazma imkanınız
bulunmamaktadır. Artı Metrik e-reçete çözümü ise yabancı IP’ye sahip olmanız
durumunda dahi e-reçete yazma imkanı sağlamaktadır.

•

Şirketimizin güvenlik politikaları sebebiyle kendisi sunucu sağlamıyor. Sağlık
verilerimizin şirket denetiminde olmasını sağlayacak bir çözümünüz var mı?
Artı Metrik Sağlık Kutusu, işletmenizin iç ağına dahil olmadan çalışan paket bir
çözümdür Sağlık verileriniz şirketin dışına çıkmaz; işyeri hekiminin gözetimi altında
kalır. Artı Metrik Sağlık Kutusu, özellikle global şirketlerin karar alma süreçlerindeki
yavaşlık veya bilgi işlem desteğinin kısıtlı kaldığı durumlarda işyeri hekimlerinin
görevlerini yapmalarına imkan sağlayan ekonomik bir çözümdür.

•

E-reçete sistemine benim parolam ile bir başka kişi girip e-reçete yazması riski
var mı?
Artı Metrik E-reçete sistemine elektronik imza okuyucunuzla giriş yaparsınız.
Dolayısıyla, Medula uygulaması kullanıcı adı ve parolanızı bir başka kişi eline geçirse
bile elektronik imza kart okuyucunuz ve PIN numaranızı da ele geçirmediği sürece
Artı Metrik e-reçete sistemine giriş yapamayacağı için sizin adınıza e-reçete yazamaz.

•

E-imza almak istiyorum. Yardımcı olur musunuz?
Artı Metrik e-reçete çözümü tüm kart okuyucularla uyumludur. Ancak, işyeri
hekimlerine fiyat avantajı sağlamak üzere bir elektronik kart okuyucu firmadan işyeri
hekimlerine özel bir tarife uygulaması için işbirliği başlatmıştır. ARTI METRİK
müşterisi olmayan işyeri hekimlerine e-imza paketi 138 TL ücretle sağlanmaktadır.
Notere veya satış ofisine gitmeye gerek kalmadan işyeri hekimleri kendi adreslerinde
e-imza'ya sahip olabilmektedir. Bu fiyatlara elektronik imza sertifikası, kart okuyucu ve
kendi adresinizde kimlik kontrolü fiyatlara dahildir. Kampanya 31.12.2017'ye kadar
geçerlidir. Bilgi almak için lütfen e-posta ile temas kurunuz.

