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Denta Pro 
 

   

 4800 грн за рік 12750 грн за рік 24150 грн за рік 

    

 

 

 Необмежену кількість працівників і комп'ютерів 

 Перенос даних з Вашої попередьої програми 

 Навчання персоналу роботі з програмою (віддалено) 

 Технічну підтримка (call-центр) 

 Оновлення програми 

 

 Ціни вказані в гривнях без ПДВ. 

 Ціни вказані для одного окремого закладу 

 При підключенні мережі закладів діють знижки: 
2 заклади 10% 

від 3 до 4 15% 

від 5 до 6 20% 

від 7 до 9 25% 

від 10 і більше 30% 
 

 

 

 

 

  Ціна включає 

  Примітки 

LIGHT 

для стоматологічних 

кабінетів  

ULTIMATE 

для великих клінік з      

розширеною 

структурою послуг  

  

  

STANDARD 

для невеликих 

стоматологічних клінік  
ССааммаа  ппооппуулляяррннаа  
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 Denta Pro 

Порівняння версій програм 

   

База пацієнтів    

Депозити пацієнтів    

Чужий рахунок    
Історія пацієнтів    

Історія фотографій по пацієнту    

План лікування пацієнта    

Анкета    

Автоматична розбивка пацієнтів 

за категоріями 

   

Корпоративні пацієнти    

Продажі    

Поділ по зонах    

Поділ по кабінетам    

Друк розкладу    

Робота з декількома 

ресепшенами 

   

Швидкий продаж    

Відкриті чеки пацієнтів    

Мережеві програми лояльності    

Дзвінки    

Товари    

Кількість товарів 200 не обмежено
 не обмежено
 

Кількість складів 1 не обмежено
 не обмежено
 

Прихід, списання товарів, 

інвентаризація 
   

Контроль розрахунків з 

постачальниками 
   

Основні засоби    

Послуги    

Кількість послуг не обмежено
 не обмежено
 не обмежено
 

Послуги з лікарями    

Калькуляції на послугу, списання 

матеріалів 
   

Набори послуг    

LIGHT ULTIMATE STANDARD 

для стоматологічних 

кабінетів  

  

для великих клінік з      

розширеною 

структурою послуг  

  

  

для невеликих 

стоматологічних клінік  
ССааммаа  ппооппуулляяррннаа  
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Стоматологія    

Тестування пацієнтів    

Зубна карта пацієнта    

Протезування    

Маркетинг    

Карти    

Розбивка платежів    
Сімейні карти    
Облік карт за номерами    
Основні і додаткові карти    

Сертифікати    

SMS розсилки    

E-mail розсилки    

Акції    

Джерела звернення    

Співробітники    

Різні права доступу до програми    

Графіки роботи співробітників    

Робочі зміни    

Асистенти    

Клієнт - менеджер    

Сервіс - менеджер    

Робоче місце касира    

Заробітна плата    

Нарахування зарплати з 

урахуванням собівартості послуг 
   

Накопичувальні схеми заробітної 

плати 

   

Складні формули розрахунку 

заробітної плати 

   

Премії за продаж та 

рекомендацію 
   

Зберігання та завантаження 

документів 

   

Шаблони договорів    

Друк договору в карті    

Каса    

Ведення каси    

Кількість рахунків 3 не обмежено
 не обмежено
 

Банківські операції 

(безготівковий розрахунок) 

   

Оплата в різних валютах    

Різні реквізити організації    
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Планування    

Розрахунки з компаніями - 

постачальниками послуг 

   

Звіти    

Звіти за напрямками діяльності    

Розширені фільтри у звітах    

Фінансовий аналіз    

Підключення обладнання    

Зчитувачі штрих - кодів    

Принтери чеків    

Фіскальні реєстратори    

Принтери карт клієнтів    

Принтери етикеток    

Турнікети, магнітні замки    

Інтеграція з 1C та іншими 

програмами 

   

Додаткові модулі    

Режим Touch Screen для 

співробітників і пацієнтів 

   

Модуль для запису клієнтів 

через сайт 
   

Резервне копіювання даних    

Синхронізація даних (для мереж 

закладів) 

   

 

 

 


