
A WEBESOROLÓ A HBCS AUDIT KFT. SAJÁT FEJLESZTÉSŰ, 

WEB ALAPÚ INFORMATIKAI RENDSZERE, AMELYNEK SEGÍTSÉ-

GÉVEL AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK TETSZŐLEGES IDŐ-

PONTBAN ÉS GYAKORISÁGGAL ELVÉGEZHETIK A FEKVŐBE-

TEG FINANSZÍROZÁSI ADATOK BESOROLÁSÁT.  
 

 
Pontos prognózis, a hónap során bármikor  
Folyamatos rendelkezésre állás (0-24 h) 
Gyors besorolási folyamat (perceken belül) 
Felhasználóbarát online felület  
Besorolási eredmények e-mailen  
Magas szintű adatbiztonság  
Nincs szükség lokálisan telepített programra 

ELŐNYÖK 

 
A BESOROLÁSI FOLYAMAT 
 
A WeBesorolóval a finanszírozási adatok besorolása egysze-
rűen, gyorsan, biztonságosan, a nap 24 órájában igényelhető. 
 
A regisztrált Felhasználók az Interneten keresztül, bármikor feltölt-
hetik a rendszerbe az állományokat. Lehetőség van egy esetre 
vonatkozó,  vagy  több havi adatállomány beküldésére is. Egy-
szerre maximum 4 egymást követő hónap adatainak  feltöltése 
javasolt.  
 
A rendszer a finanszírozási szabályokat figyelembe véve elvégzi 
a feltöltött adatok feldolgozását és néhány percen belül  vissza-
küldi az eredményt a megadott e-mail címre.  

 
ADATBIZTONSÁG 

 
A WeBesoroló fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítot-
tunk az adattovábbítás biztonságára.  
 
A rendszer biztonságos működését cégünk NetLock Kft. által 
kiadott tanúsítványa igazolja. További biztonsági elemként egy 
olyan speciális programot készítettünk, amely a beküldést meg-
előzően „titkosítja” az állományokban található TAJ-számokat. A 
rendszer kizárólag az ily módon átkódolt adatállományt fogadja el, 
egyébként hibaüzenetet küld és nem indul el a besorolás.  A visz-
szaérkező, besorolt állományokban a TAJ-számok a program 
segítségével egyszerűen visszaállíthatóak. A besorolás végezté-
vel az adatok azonnal törlődnek, azokat nem tárolja a rendszer. 

 
MŰSZAKI IGÉNYEK 

 
 Web-böngésző futtatására alkalmas számítógép 
 Internet elérés  
 E-mail cím 

Kérje ajánlatunkat, tesztelje ingyenesen a WeBesoroló pon-
tosságát!  
 
Minden érdeklődőnek 10 ingyenes tesztalkalmat biztosítunk. Ezt 
követően, igény esetén, a szolgáltatás használata kedvező havi 
átalánydíj ellenében vehető igénybe.  
 

WeBesoroló 
 

Kórházi finanszírozási adatok online  
besorolására alkalmas informatikai rendszer 

AJÁNLATKÉRÉS, KIPRÓBÁLÁS 

Információ: www.hbcs.hu       Felhasználói felület: https://besorolo.hbcs.hu 
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