
 

 

 

 

 

 

 

ROZLICZENIA NFZ BY CTI 
 

Opis programu 



 

 

1. Opis produktu 
 
  Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP Optima i jest on 

przeznaczony dla firm otrzymujących refundację z NFZ za sprzedany sprzęt ortopedyczny. Refundacje 

udzielane są zgodnie ze specjalną tabelą wg wartości procentowej przyznanej przez NFZ. 

 Rozwiązanie to pozwala na wyliczanie kwoty refundowanej na podstawie informacji 

zawartych w kartotece towarowej programu Comarch ERP Optima i umieszczanie jej na wydrukach 

faktur. 

 Poniżej umieszczony został zrzut ekranu, który przedstawia atrybut towaru o nazwie KOD 

SRODKA z informacją dotyczącą stopnia refundacji danego towaru przez NFZ. 

 
Rysunek 1 Widok atrybutu towaru 

 



 

 

 Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu program Optima rozdziela płatności na płatne przez 

pacjenta i płatne przez poszczególne placówki NFZ co umożliwia dokładne śledzenie należności.  

 Dzięki naszemu rozwiązaniu istnieje również możliwość takiego skonfigurowania programu 

księgowego Optima, by system odpowiednio księgował dokumenty handlowe podlegające refundacji. 

 Przy tworzeniu faktury sprzedaży w zakładce Płatności dostępny jest podział naliczonej kwoty 

na gotówkę uiszczoną przez klienta, oraz należność pozostającą po stronie NFZ. 

 

 

Rysunek 2 Widok podziału księgowania płatności 

 

 



 

 

2. O firmie: 
 

Centrum Technologii Informatycznej to firma która już ponad 10 lat działa na Polskim rynku 

w branży technologii informatycznych. Zatrudniamy zespół profesjonalistów o najwyższych 

kwalifikacjach. Dzięki zdobytej wiedzy i stale zdobywanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie 

realizować nawet najbardziej skomplikowane wdrożenia i projekty. Specjalizujemy się we 

wdrożeniach systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, oraz własnych autorskich 

rozwiązań. 

Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Comarch, co stawia nas w czołówce firm 

wdrażających systemy do zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.  

 

Nasze usługi związane z oprogramowaniem Comarch obejmują:  

 analizy przedwdrożeniowe, 

 wdrożenia i konfiguracje oprogramowania,  

 szkolenia i konsultacje z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, 

 opiekę powdrożeniową,  

 instalacje sprzętu i oprogramowania,  

 prace serwisowe i konserwacyjne oprogramowania i sprzętu IT. 

 

Dlaczego inni wybrali CTI ? 

o Posiadamy ogromne doświadczenie - od 10 lat sprzedajemy i wdrażamy technologie 

informatyczne. Między innymi rozwiązania firmy Comarch. 

o Jesteśmy rzetelni - wszystkie nasze wdrożenia zakończyły się pełnym sukcesem. 

o Jesteśmy skuteczni - radzimy sobie z problemami, z którymi inni nie potrafili. 

o Jesteśmy kompetentni - nasza kadra, to najwyższej klasy specjaliści. 

o Jesteśmy konsekwentni - zawsze realizujemy wszystkie wytyczne wdrożeń i projektów. 

o Jesteśmy zorganizowani - zawsze dotrzymujemy terminów. 

o Jesteśmy zorientowani na klienta - dzięki przyjacielskim relacjom, grono naszych stałych 

zadowolonych klientów z każdym dniem jest coraz większe. 

 



 

 

Co nas wyróżnia ? 

 Od lat specjalizujemy się we wdrożeniach systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. 

 Rocznie wykonujemy ponad 100 wdrożeń systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Posiadamy kilkaset pisemnych referencji. 

 Jesteśmy Złotym Partnerem firmy Comarch. 

 Jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu sprzedaży systemów ERP Optima, oraz w pierwszej 

trzydziestce rankingu sprzedaży systemów ERP XL (spośród kilkuset partnerów firmy 

Comarch). 

 Posiadamy w ofercie ponad 200 autorskich rozwiązań, które są doskonałym uzupełnieniem 

dla systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm - sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, 

serwis, wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu IT. 


