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A Praxisközösség használata az ellátáson. 

A praxisközösség használata esetén a Háziorvosi ellátás ablakon megjelenik egy Praxisközösség fül, 
ott tudjuk rögzíteni az elvégzett tevékenységeket. 
- Ha egy tevékenységet elvégeztünk, a megfelelőt ki tudjuk pipálni. A táblázat mellett jobb oldalon 
lehetőség van a megfelelő tevékenységhez Megjegyzést írni. 
- Ha törölni szeretnénk a tevékenységet, akkor a megfelelő sorból ki kell venni a pipát. 

 
 
Az aktuális ellátásban elvégzett praxisközösségi tevékenységek az EESZT-be is felkerülnek. 
Az ellátáshoz tartozó KAT bejegyzéshez. 
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Amennyiben az adott tevékenységből többet végzünk el (pl vakcináció) lehetőség van az aktuális 
elemből új tételt felvenni. 

 
 
Ha már végeztünk a pácienssel korábban Praxisközösség alá tartozó tevékenységeket, akkor 
lehetőségünk van ezeket megtekinteni az Előzmények fülön. Alap esetben ellátás szerint jeleníti 
meg az elvégzett tevékenységeket. 

 
 

Táblázatban is megtekinthetjük az előzményeket, ehhez be kell pipálni a Táblázatos módban 
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jelenjenek meg a tevékenységek-et. Ilyenkor a megfelelő tevekénységre kattintva a jobb oldalon 
mindig a hozzá tartozó megjegyzés kerül be a megjegyzés ablakba. 
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Beállítás 
A praxisközösségi munka használatának megkezdése előtt megadhatjuk milyen típus szerint 
szeretnénk használni, és beállíthatjuk az ehhez szükséges adatokat, tevékenységeket. 
 
Nyissuk meg a Rendszer menüpontot, azon belül a Praxis adatok karb. 

 
Válaszuk ki a megfelelő praxist, és Adatok fülön jobb oldalon fogjuk találni a PK beállítás gombot. 
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A Praxisközösségi beállítások ablakon, az Alapbeállítások fülön van lehetőségünk az alábbiakat 
beállítani: 

• PK Azonosító: Praxisközösség azonosító (PK-KÓD) 

• Típus: Ki tudjuk választani milyen típusú praxisközösségi működést szeretnénk.   
(Laza, Szoros) 

• Éves kvóta 

• Havi kvóta 

• Maximum % 

 
A Praxisközösségi beállítások ablakon találjuk a Tevékenység fület is. Itt van lehetőségünk 
kiválasztani mely tevékenységeket szeretnénk majd később elvégezni a Praxisközösség keretein 
belül. Ehhez ki kell pipálni a megfelelő sorban lévő tevékenységet. 
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A praxisközösségi modullal elérhető plusz szolgáltatások 

Megrendelés: 

A program ezen részének használata Praxisközösségi modulhoz kötött! Amennyiben még nem 

rendelte meg, a következő hivatkozásra kattintva talál egy rövid leírást:  

>> Modulrendelés HELP << 

Praxisközösségi kérdőívek 

Lehetőség van a programban a praxisközösségi kérdőívek kitöltésére. 
A menüpontot a regisztráció listák jelentések menün belül találja: 

 
  

http://ixnet.hu/praxiskozosseg/Modulrendeles_Visual.pdf


Infomix Kft  visual Ixdoki© verzió: 1.167.0  

www.infomix.hu 9. oldal infomix@infomix.hu 

Amenyiben a menüpont nem látszik a regisztráció menüben a menüpontok karbantartáson tudja 
bekapcsolni 

 
A praxisközösség kérdőívek kipipálásával: 
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A praxisközösségi kérdőív ablakon lehetéség van az előző kérdőívek olvasására módosítására. 

 
Az új vagy korábbi kérdőívet a kék pipával tudjuk elővenni. 

 
Pipálás után a kívánt kérdőívet típus listában lehet kiválasztani. 
A kérdőív kiértékelése is lezajlik a válaszok megadásakor. 

 
A kitöltött kérdőívet az OK gomb lenyomásával lehet menteni. 
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Praxisközösségi adatok exportálása 

Az elvégzett tevékenységeket lehetőségünk van listázni és exportálni. Ehhez a  
Rendszer/Menüpontok karbantarásá/Napi ellátás/Listák jelentések alatt be kell pipálnunk a 
Praxisközösségi adatok sort. Az alábbi ablakon, időszak megadását követően Lista gombra 
kattintva megtekinthető a tevékenységekről készült lista. 
 

 
 
 
Tevékenységek exportálása is van lehetőségünk, különböző kiterjesztésekben, ebben az esetben az 
Exportálást kell választanunk, majd kiválasztható, hogy Excel, CSV vagy pedig TXT formátumban 
szeretnénk elkészíteni. Mentési útvonalnál kiválasztahó a mentés helye ezt követően Export 
gombra kattintva elkészül a kívánt kiterjesztésű fájl a megadott helyre. 
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Ixnet© Connect szolgáltatás 
Beállítása, a szoros Praxisközösségben dolgozó Praxisok összekapcsolására  

A Connect alkalmazás beállítása, csak azokban a visual Ixdoki© rendszerekben szükséges, akik 
Szoros Praxisközösségben dolgoznak, és a Praxisközösség vezetője Ixnet háziorvosi rendszert 
használ Praxisközösség Vezető modullal. 
Az Ixnet© Connect szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az egymástól független, de egy 
praxisközösségben dolgozó praxisok az elvégzett praxisközösségi tevékenységeket szinkronizálják 
egymás között, a praxisközösség vezetője Ixnet© rendszerében, összesítve láthassa az összes praxis 
által elvégzett tevékenységeket. A csatlakozáshoz szükséges a Connect kommunikációs program 
beállítása és a csatlakozás az Ixnet© Connect rendszerhez az alábbi lépések szerin. 
 

Connect kommunikációs program beállítása 
A Connect kommunikációs program egy olyan kiegészítése a visual rendszereinknek, ami lehetővé 
teszi a praxisközösség praxisai közötti kommunikációt. Minden visual rendszerben egy gépen kell 
ennek futnia, ami egy gépes rendszer esetén az a gép, ahol a visualt használják, több gépes, 
hálózatos rendszer esetén a főgép, vagy más néven a szerver. 
Az Praxisközösség Connect beállítása pár egyszerű lépésben elvégezhető, kérjük ez alapján próbálja 
meg ön is. 
A Praxisközösség Connect elindításához a sajátgépben keresse meg a számítógépen, hálózatos 

használat esetén a főgépen, a visualix mappát. Ez a számítógépen valószínűleg a C meghajtón 

található. A mappát megnyitva, abban szerepel egy visualkomm alkalmazás fájl, ezt kell 

megkeresnie. 

 
 
Ezen kell az egér jobb gombjával kattintani, a megjelenő menüből a küldés és azon belül az Asztal 
(parancsikon létrehozása) menüt kiválasztani az egér bal gombjával. 
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Kérjük keresse meg az ikonok között az így létrejött új visualkomm parancsikonja nevű ikont. 
Kattintson ezen az egér jobb gombjával, és válassza a megjelenő menüből a tulajdonságokat az 
egér bal gombjával. 

 
 
A tulajdonságok részben a parancsikon fülön a Cél: sorban található C:\visualix\visualkomm.exe 
szöveget egészítse ki az „ PKOM” szöveggel, hogy ott a C:\visualix\visualkomm.exe PKOM szöveg 
szerepeljen. Fontos, hogy az PKOM paramétert egy szóközzel írja be. 
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Ezt követően kérjük kattintson a Speciális gombra. 
A speciális tulajdonságoknál kapcsolja be a Futtatás rendszergazdaként opciót a jelölőnégyzettel, és 
kattintson az OK gombra a tároláshoz. 

 
Az ikon tulajdonságoknál előbb kattintson a jobb alsó sarokban található ALKALMAZ gombra, majd 
az OK gombra, ezzel tárolva a teljes beállítást. 
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Az PKOM program beállítása ezzel kész, az ikonra duplán kattintva elindul a PKOM alkalmazás. Az 
ikon lekerül a tálca jobb alsó sarkába a háttérben futó folyamatok közé, és az indítástól számítva kb. 
egy perc múlva működik teljeskörűen. Ekkor az ikon PK betűinek színe váltakozik, sárga és zöld 
színnel. 
 

 
 
Csatlakozás a Connect-hez 

Egy visual Ixdoki© rendszer esetén, függetlenül az azt használó praxisoktól és 
praxisközösségektől, csak egy Connect csatlakozást kell elvégezni. 
A Connect szolgáltatást egyszerűen be tudja kapcsolni a visual Ixdoki© Ixintéző részében. Belépést 
követően zárolni kell a rendszert a mentés/verzióváltás-hoz hasonlóan, a zöld lakatra kattintva. 

 
Zárolást követően elindítható az Adatbázis / Connect Beállítások új menüpont. 
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A beállításhoz szükséges adatokat a verzióváltáshoz magadott elérésekkel automatikusan feltöltjük, 
ezeken nem kell változtatni, elegendő a Regisztráció gombra kattintani. 
 

 
 
Sikeres csatlakozás esetén a regisztráció gomb inaktívvá válik, az OK-val kiléphetünk a 
menüpontból. 

 
 


