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E-MED 

Apakah anda tertarik untuk mencoba 
menggunakan Sistem Informasi 
Rumah Sakit (SIMRS) E-MED kami ?  
 

Silahkan hubungi kami untuk informasi 
lebih lanjut.  

 
Terima Kasih 

 
 

SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN RUMAH SAKIT 
(SIMRS) 
 

 
E-MED 



Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)  
 

E-Med juga dilengkapi dengan Anjungan 
Pendaftaran Mandiri (APM) yang 
digunakan untuk memudahkan pasien 
melakukan pencetakan SEP yang 
terintegrasi dengan BPJS secara online 
dengan cara self registration sehingga 
lebih efisien, cepat dan akurat. 
 

 
  
 
 

Data pasien di input ke dalam sistem 
dengan disertai sistem antrian registrasi. 

 Pendaftaran sesuai poli dan 
pemeriksaan 

 Manajemen antrian 
 Pencetakan surat jaminan asuransi 

atau SEP 
 Informasi ketersediaan kamar 
 Informasi riwayat kunjungan pasien 

2. PELAYANAN (MEDICAL SERVICES) 

1. PENDAFTARAN (REGISTRATION) 

Seluruh data tersimpan secara detail 
dalam sistem. 

 Pelayanan IGD,poli dan rawat inap 
 Antrian poli 
 Laboratorium dan Radiologi 
 Pelayanan Resep Farmasi 

SIMRS E-Med ini di buat sesuai kebutuhan 
rumah sakit yang dapat terintegrasi dengan 
sistem lain seperti VClaim, PCare, E-Klaim,   
dan, InHealth Mandiri. 

Fitur seperti pengecekan nomor rujukan 
PCare online, kepesertaan BPJS, cetak 
SEP rawat inap dan jalan, cetak SJP (Surat 
Jaminan Pelayanan), InHealth Mandiri 
serta melihat riwayat rawatan. 

Fitur Rekap Klaim BPJS online langsung ke 
server webservice BPJS. Bisa digunakan 
sebagai data untuk melakukan clinical 
pathway, untuk mengoptimalisasi Rumah 
Sakit anda. 
 

Seluruh data pemeriksaan dan tindakan 
(prosedur) tersimpan secara detail dalam 
sistem. 

 Riwayat penyakit 
 Riwayat kunjungan 
 Diagnosa ICD X 

4. MANAJEMEN REKAM MEDIS 

3. MANAJEMEN STOK 

 

Laporan yang terintegrasi ,detail dan 
informatif sesuai dengan kebutuhan 
pihak rumah sakit seperti : 

 Laporan Kamar dan Ruangan 
 Laporan Pasien 
 Laporan Rekam Medis 
 Laporan Stok dan Aging Stok 
 Laporan Account Receivable 
 Laporan Account Payable 
 Laporan Keuangan 

 

INTEGRASI 

Data stok lengkap dan detail 

 Return 
 Stok Opname 
 Pemesanan dan penerimaan barang 
 Vendor 
 Stock Balance 

Mobile Ready 

Module System 

Fast Access 

High security 

6. LAPORAN (REPORTS) 

5. PEMBAYARAN (BILLING) 
Seluruh data pemeriksaan dan tindakan 
(prosedur) tersimpan secara detail dalam 
sistem. 

 Billing pasien 
 Data pembayaran lunas dan belum 

lunas 
 Split bill (pembayaran asuransi dan 

pribadi) 
 Cash Disbursements 
 A/P payment 
 A/R Payment 
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