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BSoft Kft. rövid bemutatás

Szoftver fejlesztés és support az egészségügyben 1994-től

KVIK (Kórházi Vezetői Információs és Kontrolling rendszer) modulok
eKON  - Osztályos gazdálkodási kontrolling
eMUT - Vezetői mutatószám rendszer
OEP     - Finanszírozás és teljesítmény elemzés
ERF      - Esetszintű kontrolling rendszer
BFR - Bérfeldolgozó és felosztó rendszer

Kontrolling központi referenciák

• Egységes kontrolling módszertan kidolgozása, implementáció

• ÁEEK kontrolling ellenőrző programját a BSoft fejleszti és támogatja

Kontrolling referenciák

• 45 ÁEEK intézmény + 8 azon kívüli intézmény

• ÁEEK-es intézmények költségvetését tekintve 64% piaci részesedés 



Mi a gond a béradatokkal

Kulcskérdés

• Költségek ~70%-át adja

• Főkönyvben nem jók a bérek

• Ha a béradatok helytelenek, a kontrolling is invalid

• Még kasszánként sem (fekvő-járó keveredés)

Jelenleg

• Intézmény összesen rendben van

• Általában pénzforgalmilag könyvelik

• Költséghelyenként pontatlanságok, hiányosságok

• Kontrolling manuálisan korrigál (bérek áthelyezése 
ahol a főkönyv hiányos)



Bér problémák
A béradatok

• A KIRA-ban költséghelyenként általában hiányosak, pontatlanok, 
változás nem várható

• Jellemzően így kerül a főkönyvbe, abból a kontrollingba

• Rosszul allokált: leginkább a szakrendelőkön és diagnosztikákon 
hiányosak

• Pl. 3 szakrendelő helyett 1-re megy az összes bér, a kontrolling 
összevonja ezeket (sajnos sokszor különböző szakmákat is)

• Pl. Radiológia: Röntgen, Ultrahang, CT/MR egy ember több helyen is 
dolgozik

• Kis intézményeknél egy ember több funkcióban (karbantartó 
időnként portaszolgálatban)

Általában arra sincs válasz, hogy hány orvos, szakdolgozó munkavállaló 
dolgozik az intézményben és mennyi a bérük.

Vásárolt eü. humán költségeket figyelembe kell venni.



Igények, megoldás

Kinek van igénye  pontos bér allokációra?

• HR elsősorban a dolgozói kifizetésekre koncentrál

• Számvitel: intézmény összesen legyen helyes

• Kontrollernek elemi érdeke

Javaslatunk

• Legyenek áttekinthetők a béradatok

• Ha látunk egy számot a főkönyvben,  tudjuk kinek a béréből tevődik össze

• A kontroller vegyen részt a bérfeldolgozási folyamatban.

• Kontrolling szemlélettel tegyük helyre, osszuk meg a béreket

BSoft megoldás

• KVIK-BFR Bérfeldolgozó és bérfelosztó rendszer

• Egyszerűen használható szoftveres megoldás

• Főkönyvben (kontrollingban) pontos költséghelyi béradatok



Bérfeldolgozási gyakorlatok

Orgware megoldás

• KIRA-ból megérkezik a dolgozónkénti, jogcímenkénti béradat, helyére tehetők 
a költségek

Egyéb szoftveres megoldás (mint a KVIK-BFR)

Manuális feldolgozások

• MÁK-ból érkező xls, csv, pdf állomány kézi feldolgozása, beolvasás főkönyvbe

• hol van belső felhasználása a kontrollingnak

Nincs korrekció

• Gazdasági rendszer beolvassa a KIRA adatállományt, változtatás nélkül bekerül 
a főkönyvbe

• A HR-es sokszor nem is találkozik az adatokkal

• Intézmény összesen rendben van a bér, kasszánként, osztályonként nem



KVIK-BFR

Működési logika

1. Dolgozónkénti és jogcímenkénti állomány beolvasása

2. Dolgozók munkakörének beállítása (orvos, szakdolgozó, egyéb)

3. Dolgozók fix és változó bérét költséghelyekre allokálása

4. Feladás a főkönyv (és/vagy a kontrolling) felé

 A főkönyvben (kontrollingban) költséghelyi szinten is helyes béradatok 

válnak elemezhetővé

Adatvédelem

• Bérfelosztáshoz csak óraszámokat, arányokat szükséges megadni, a 
rendszerben nem látható dolgozónkénti béradat

• Különböző jogosultsági szintek



KVIK-BFR

Bevezetés, folyamatos használat

• Bevezetés egyszeri intenzív munkával kb. 1 hónap alatt

• Naprakészen tartás a dolgozói fluktuáció követésével havi fél nap

Referenciák

• Jelenleg 4 intézményben működik (120-3300 fő)

• További 3 intézményben bevezetés alatt

Központi felhasználási lehetőség

• Ágazati béradat elemzés

Technika

• Nem szükséges költséges adatbázis kezelő licencek beszerzése (MS-Office 
mindenhol van)



Néhány eredmény

Képalkotó felosztása

Krónikus intézmény

• Összes bér 15%  áthelyezése, változások 5-300%

• Pl. egy orvos dolgozik Rehab, Krónikus, Decubitus, Szakrendelőn is

• KIRA minden szakrendelő egy Khelyen ->  BFR-ben szakrendelőnként
allokálva, óraszám alapon

Városi kórház

• Összes bér 22%  áthelyezése, 99 költséghelyből 

– 32 nem változott, 

– 36 KH változások 2-180%

– 31 KH nem volt bér, lett (szakrendelő, diagnosztika, egynapos)



Kassza, szakma

Orvos, szakdolgozó munkaköri csoportok, kassza és szakmánként kimutatás



Köszönöm figyelmüket!

bsoft.hu


