
	 6	 Quintessence	international	Bulgaria	2020,	година	iX,	брой	3
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Първият софтуер  
в България за управление на 
зъботехнически лаборатории

Как	решихте	да	създадете	този	
софтуер?
имахме	възможност	да	се	запознаем	с	начина	
на	работа	в	зъботехническите	лаборатории	
в	България	и	бяхме	учудени,	че	днес	все	още	
се	работи	на	хартия.	липсата	на	софтуер	в	
тази	сфера	води	до	невъзможност	да	се	про-
следи	работата.	целта	да	създадем	dentallab	
Manager	е	да	улесним	дейността	на	лабора-
ториите	и	да	осигурим	статистически	ана-
лиз	 за	 ефективността	 на	 работния	 процес	
във	 всяка	 зъботехническа	 лаборатория.	 Без	
този	софтуер	много	често	живеем	с	илюзии	
за	добре	свършена	работа.			

Какво	представлява	вашият	продукт?
dentallab	Manager	е	система	тип	облак	за	уп-
равление	на	зъботехническа	лаборатория.	Мо-
дулно	базирана,	тя	покрива	всички	аспекти	от	
работата	на	зъботехническата	лаборатория.	

Какво	значи	модулно	базирана	система?
системата	е	разделена	на	модули.	това	поз-
волява	покриването	на	отделните	нужди	на	
дадената	лаборатория	без	да	товари	потре-
бителя	с	излишна	функционалност.

Какви	модули	включва?
dentallab	Manager	включва	модул	за	основни	
данни,	включващ	материали,	продукти,	зъбо-
лекари,	пациенти,	манипулации	и	др.	

Модул	 за	ценообразуване	на	 крайния	про-
дукт,	 персонализирани	 отстъпки	 и	 цени	 на	
манипулациите.	 Управление	 на	 поръчките,	
включващо	вида	на	конструкцията,	цвят,	ма-
териал	и	др.	Графична	диаграма	на	наличните	
продукти	и	печат	на	работен	фиш.	календар	
за	планиране	на	поръчките,	който	следи	дос-
тавки,	проби	и	крайни	срокове.	

Модул	за	следене	на	плащанията	и	факту-
риране	на	поръчките.	

Модул	зъботехник,	където	се	разпреде-
лят	работните	задания	и	 се	планира	изра-
ботката	на	продукта.	всеки	зъботехник	има	
възможността	да	избира	сам	своите	задачи	
или	да	му	бъдат	възложени	от	супервайзер.	
след	 приключване	 на	 работата	 по	 дадена	
манипулация	се	попълва	кратък	работен	от-
чет.	

Модул	статистически	справки,	който	ана-
лизира	 ефективността	 на	 вашата	 зъботе-
хническа	лаборатория.

Софтуерът е създаден от Димитър Делчев и Светослав Колев. Те са програмисти с опит  
в разработката на софтуерни решения предимно за немския пазар. Разговаряме с тях, за да 
ни обяснят какви са предимствата и ползите на софтуера и как една зъботехническа 
лаборатория може да подобри работата и да увеличи доходите си с този нов за  
българския пазар продукт.  

Спестете	време,	средства	и	подобрете	
финансовото	състояние	на	вашата	лаборатория!
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Как	точно	DentalLab	Manager	анализира	
ефективността	на	зъботехническата	
лаборатория?
dentallab	Manager	предлага	справки	на	общия	
ви	оборот,	оборота	по	продукти	и	оборот	на	
зъболекарите,	с	които	работите.	

справка	 за	 общо	 неплатени	 поръчки	 и	 за	
неплатени	 поръчки	 от	 даден	 зъболекар.	 тук	
може	да	следите	какви	плащания	очаквате	за	
определен	период	и	кой	от	вашите	клиенти	
е	 некоректен.	 Графики	 за	 брой	 и	 оборот	 от	
продадени	продукти	по	период,	информация	за	
продук	тите,	които	ви	носят	най-големи	при-
ходи.	Графика	за	оборот	и	обем	на	работа	по	
зъболекари,	като	това	ви	дава	информация,	кой	
клиент	ви	носи	най-много	приходи,	какви	проду-
кти	поръчва	и	кой	клиент	ви	носи	загуби,	под	
формата	на	загубено	време	за	продукти,	които	
не	ви	носят	приходи.

справките	за	работна	заплата	дават	въз-
можност	за	оценка	на	екипа.	тук	виждате	как	се	
представя	вашият	екип	и	каква	заплата	си	е	
заработил	всеки	един	служител.

Какви	са	предимствата	при	
използването	на	софтуера?
системата	е	онлайн	cloud	базирана,	това	ви	
спестява	инвестицията	от	закупуването	на	
скъп	сървър,	лицензи	за	операционни	системи	
и	други	средства	необходими	за	поддръжката	
на	такава	система.	ние	предлагаме	достъпно,	
бързо	и	ефективно	решение,	което	дава	въз-
можност	 да	 управлявате	 вашия	 бизнес	 от	
всяка	една	точка	и	на	всяко	устройство.	към	
това	ние	добавяме	и	мобилно	приложение	за	ан-
дроид,	което	може	да	се	инсталира	на	телефон	
или	таблет.

Какви	функции	предлага	мобилното	
приложение?
в	андроид	приложението	вашият	екип	може	да	
избира	и	вижда	своите	задачи,	след	което	да	
попълва	работен	отчет	с	няколко	клика.	всеки	
може	 да	 следи	 работната	 си	 заплата	 и	 вре-

мето,	което	е	изразходил	за	да	свърши	опреде-
лена	работа.	Мобилното	приложение	предлага	
и	календар,	в	който	се	визуализират	поръчките	
за	 доставка	 и	 проби.	 разбира	 се	 всяка	 една	
функция	може	да	се	ограничи	с	ниво	на	достъп.

Какво	представляват	тези	нива	на	
достъп?
нивата	на	достъп	в	dentallab	Manager	са	раз-
делени	на	роли.	всяка	една	роля	дава	достъп	до	
определени	функции.	Можете	да	създавате	и	
променяте	ролите	според	вашите	нужди.

за	кои	дентални	лаборатории	е	
подходящ	софтуерът?
dentallab	Manager	е	подходящ	за	всички	зъбо-
технически	 лаборатории,	 както	 за	 големите	
лаборатории,	така	и	за	самостоятелно	рабо-
тещи	 зъботехници.	 При	 малките	 лаборато-
рии,	където	не	е	нужно	да	се	попълва	работен	
отчет	този	модул	се	изключва,	но	останалите	
функции	като	планиране	на	поръчки,	срокове,	ра-
ботни	фишове,	фактуриране	и	др.	ще	спестят	
много	 време	 на	 зъботехника	 и	ще	 подобрят	
начина	на	работа.

това	влияе	ли	на	цената	на	софтуера?
да,	 разбира	 се.	 При	 изключване	 на	 модули	 и	
функции	цената	се	намалява.	това	дава	възмож-
ност	и	на	малките	лаборатории	да	се	възполз-
ват	от	нашия	софтуер.	системата	позволява	
и	 възможност	 за	 персонализирани	 доработки	
и	промени.

Необходимо	ли	е	обучение,	за	да	се	
използва	правилно	този	софтуер?		
Кой	го	инсталира?	
инсталация	не	е	нужна,	защото	системата	ра-
боти	онлайн	в	облачна	среда.	нужно	е	само	да	се	
зареди	уеб	страницата	на	системата	и	да	въве-
дете	потребител	и	парола.	dentallab	Manager	
има	доста	интуитивен	интерфейс,	обучение	не	
е	необходимо,	но	при	необходимост	ние	предла-
гаме	помощ	на	новите	ни	клиети.

За повече информация: dental.lab.manager.soft@gmail.com; GSM: 0899 103 913

Интервюто взе:  
Галя Начева 


