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MCS (Medical Center Management Software) is a web application, can be used on an 

intranet and/or internet using SQL Server for Database and Asp.net plus C# and RDLC report 

tool. 

The following are the main system properties: 

1. Multilingual Application (English and Arabic)  

2. Creating users and give privileges for each one, according to: 

a. Each user may have access for many center or only one (since the system can manage 

one or more Center at one time) 

b. Each user may have many or no function per each form based on form functions 

3. Dynamic and flexible Setup forms includes information for general Settings, Reservations 

Types, Tests, Doctors, Testers, Patients, ... 

4. The system can manage the following: 

 

a. Full Reservation cycle with tracking of all status changes 

1. Tracking of all status changes 

2. Ability to check reservation history log at any time 

 

b. Patient’s previews at Center Clinics 

1. Doctor can make Medicine Prescription and transform it to center pharmacy 

2. Doctor can make Laboratory Analysis request and post it to center laboratory 

tests 

3. Doctor can make Sonar Analysis request and post it to center sonar tests 

 

c. Doctor Clinic Management  

1. Doctor can preview his patient’s according to automatic counter 

2. Doctor can send recipe to Pharmacy, Laboratory and Sonar 

3. Doctor can view patient preview’s history 

4. Doctor can know his financial balance statement 

 

d. Pharmacy Record Management  

1. Watch and Print Medicine Prescriptions send by doctor to give medicines to 

patients 

e. Laboratory Record Management 

1. Make analysis for patient based on doctor requests and fill result to return it to 

doctor 

f. Sonar Record Management 

1. Make analysis for patient based on doctor requests and fill result to return it to 

doctor 

g. Doctor Wages Payment 

1. Paying doctor’s wages based on system calculated amounts for doctor’s previews 

h. Accounting Management 

1. Setup Revenues and expenses accounts. 

2. Registration of Revenues and expenses in all details. 

3. Ability to issue statement of account, trial balance and Profit & Loss statements 
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 MSC  )باستخدام اإلنترنت وأو أية شبكة داخلية على استخدامها ويمكن ويب، تطبيق هو)نظام المركز الطبي SQL 

Server  و بياناتال قاعدةل Asp.net C # إلى  باإلضافة RDLC التقرير أداة.  

 رأكث تكون أن أجل من الحق وقت في المناقشة من مزيد إلى تحتاج قد التي الرئيسية،النظام  الخصائص يلي وفيما

 :وضوحا

 : ـل وفقا واحد، لكل امتيازات ومنح المستخدمين إنشاء على القدرة .9

 هيمكن النظام ذلك أن) في نفس الوقت أو أكثر لمركز واحدبالولوج أو اإلستخدام  مستخدميمكن حصر ال -أ

 .(واحد وقت في أكثر أو واحد مركز إدارة

 حسب الشاشات ووظائفها. ربط كل مستخدم بصالحيات متعددةيمكن  -ب
 واختبار، واألطباء، واالختبارات، الحجز، أنواع العامة، اإلعدادات وذلك بما يخص ات مرنةاإلعداد جميع .5

 ، ..والمرضى
 : يلي ما إدارة للنظام يمكن .3

 على حالة الحجز التغييرات جميعتسجيل ومتابعة  مع الحجز دورة كاملإدارة  -أ

 مراقبة ومتابعة تغير الحالة لعمليات الحجز .9

 التاريخي للحجوزات اإلطالع على السجل على القدرة .5

 

 المركز عيادات في المريض معاينات -ب

 الصيدلة مركز إلى وتحويلها طبية وصفة تسجيل  للطبيب يمكن .9

 مختبر المركز إلى وتحويلها مخبرية تحاليل طلب تسجيل  للطبيب يمكن .5
 السونار في المركز إلى وتحويلها سونار تحاليل طلب تسجيل  للطبيب يمكن .3

 

 الصيدلة إدارة -ت

 للمرضى األدوية إلعطاء الطبيب قبل من المرسلة الطبية الوصفات وطباعة متابعة .9
 

 المختبر إدارة -ث

 الطبيب إلى إلعادته النتيجة وملء الطبيب طلبات على بناء للمريض تحاليل إجراء .9
 

 السونار إدارة -ج

 الطبيب إلى إلعادته النتيجة وملء الطبيب طلبات على بناء للمريض تحاليل إجراء .9
 

 أجور األطباء ودفعاتهم -ح

 الطبيب لمعاينات المحسوبة القيم أساس األطباء على أجور دفع .9
 

 الحسابات إدارة -خ

 .والمصروفات اإليرادات حسابات إعداد .9
 .التفاصيل بكل صاريفوالم يراداتاإل تسجيل .5

 والخسائر األرباح وبيان ميزانية األرصدة الحساب، إستخراج تقارير متعلقة بكشف .3


