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MANUAL DE UTILIZARE 

platforma informatică CERT DIGITAL - iDENT 

accesibilă pe calculator, laptop, tabletă sau telefon 

 

Platforma informatică CERT DIGITAL- iDent  este un instrument software modern și portabil destinat 

medicilor stomatologi. Platforma informatică CERT DIGITAL - iDent este proiectată și dezvoltată ca o 

solutie profesionistă pentru gestiunea cabinetelor stomatologice, creat împreună cu medici stomatologi și 

dedicat acestora, asigurând în timp real informațiile.  

 

 

Platforma informatică este formată din următoarele module: 

- Modul pentru Registrul de evidență a persoanelor (pacienților) 

- Modul de înregistrare persoane (pacienți) 

- Modul programări consultații 

- Modul de setări aplicație informatică 

- Modul de generare rapoarte 
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1. Deschiderea aplicației informatice 
Accesul în aplicația informatică se realizează cu username (numele utilizatorului), password (parola de 

acces) și cheia de criptare, conform fig.nr.1.0.0. Numele utilizatorului este format din două cuvinte despărțite 

printr-un punct. Exemple: clinica.doctor1, clinica.doctor2, clinica.asistenta unde primul cuvânt este numele 

clinicii, cabinetului iar al doilea cuvânt este numele medicului sau asistentei. 

Cheia de criptare este o parolă dată de utilizator pentru criptarea datelor din baza de date a aplicației. 

Numele utilizatorului și parola de acces sunt alocate de către furnizorul aplicației. La prima utilizare se poate 

modifica parola de acces. Numele utilizatorului nu mai poate fi modificat.  

Datele înregistrate în aplicație utilizând cheia de criptare sunt criptate. Datele înregistrate în aplicație 

care a fost deschisă fără utilizarea cheii de criptare sunt necriptate.  

Cheia de criptare care a fost folosită nu mai poate fi schimbată, lucru menționat și în anunțul de 

informare lansat la deschiderea aplicației și prezentat în fig.nr.1.0.1. Pierderea cheii de criptare duce la 

pierderea definitivă a accesului la datele criptate, conform figurii nr.1.0.2. care apare ca avertisment de 

informare la deschiderea aplicației. 

Fig.nr.1.0.0. 

 

  Fig.nr.1.0.1. 

 

 Fig.nr.1.0.2. 
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2. Registrul de evidență persoane 
 

Registrul de evidență este constituit din două secțiuni, conform fig.nr.2.0.0: 

- datele de identificare a persoanelor în partea superioară a machetei (prenume, nume, telefon, 

adresa, antecedente) 

- datele aferente consultațiilor planificate și realizate, în partea inferioară a machetei (obs. sold).  

Fig nr. 2.0.0. 

 

NOTĂ: În cazul existenței minim a unei consultații a unei persoane din registru, tabela de consultații va avea 

următoarele câmpuri care pot fi vizualizate: data, intervenție, observații, cost, plătit, rest de plată. 

În registrul de evidență a persoanelor pot fi executate următoarele operațiuni:  

- căutare utilizând fereastra de căutare ,  

- editare cont utilizând butonul ,  

- ștergere cont utilizând butonul .  

Editarea datele de contact se realizează pentru modificare și actualizare date după salvare.  

NOTĂ: Ștergerea contului unei persoane se poate realiza numai dacă nu sunt înregistrate consultații în contul 

persoanei respective. 

Registrul de evidență al persoanelor este realizat automat după introducerea datelor de identificare a 

acestora, conform machetei de introducere a datelor personale din modulul Inregistreaza. 

După selecția unei persoane din registru în zona inferioară a ecranului apar consultațiile aferente 

acestuia, sub forma prezentată în fig.nr.2.0.1. Aceste consultații pot suferi următoarele operații: 

- editare pentru modificare și salvare utilizând butonul ,  

- adăugare noi consultații utilizând butonul , 

- ștergere utilizând butonul . 
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Fig nr. 2.0.1. 

2.1. Caută persoane în registru 
Căutarea persoanelor în registrul de evidență se realizează prin scrierea numelui persoanei respective 

în fereastra de căutare iar selectarea persoanelor din baza de date se realizează în timpul scrierii numelor 

acestora, conform fig.nr.2.1.0 

 Fig nr. 2.1.0. 

 

Revenirea la forma inițiala a registrului se realizează prin ștergerea caracterelor înscrise în fereastra de 

căutare, conform fig.nr.2.1.1. 

 Fig nr.2.1.1. 

2.2. Modifică date persoană din registru 
Modificarea datelor unei persoane se realizează prin editarea contului respectivei persoane astfel: 

- Se deschide registrul de evidență a persoanelor, 

- Se caută persoana în baza de date,  

- Se identifică persoana, 

- Se selectează persoana, conform figurii nr. 2.2.0. 

Fig.nr.2.2.0. 
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- Se editează contul persoanei utilizând butonul .  

După utilizarea acestui buton apare macheta de editare și modificare 

a datelor conform fig.nr.2.2.1. unde sunt înscrise datele de identificare a 

persoanei. În această machetă se pot actualiza/modifica datele înscrise la 

înregistrarea persoanei. După actualizare/modificare a datelor persoanei 

aceste date se pot salva utilizând butonul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.2.2.1. 
 

2.3. Șterge persoana din registru 
Ștergerea unei persoane din baza de date se poate realiza numai dacă această persoană nu are 

înregistrate consultații. 

Ștergerea unei persoane din baza de date se realizează astfel: 

- Se deschide registrul de evidență, 

- Se caută persoana în baza de date,  

- Se identifică persoana, 

- Se selectează persoana, 

- Se șterge persoana din baza de date utilizând butonul .  

După utilizarea acestui buton apare un mesaj în funcție de persoana selectată: 

- pentru persoanele care au înregistrate consultații, apare un mesaj conform fig.nr.2.3.0. Deci aceste 

persoane nu pot fi șterse din baza de date atât timp cât sunt înregistrate consultații. 

 Fig.nr.2.3.0. 
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- pentru persoanele care nu au înregistrate consultații, apare un mesaj de confirmare a ștergerii, 

conform fig.nr.2.3.1. La alegerea butonului  se realizează ștergerea iar prin alegerea 

butonului  se renunță la acțiunea de ștergere. 

 Fig.nr.2.3.1. 

 

2.4. Adaugă o consultație la o persoana din registru 
 

Adăugarea unei consultații la o persoană se realizează astfel: 

- Se deschide registrul de evidență, 

- Se caută persoana în baza de date,  

- Se identifică persoana, 

- Se selectează persoana, 

- Se adaugă o consultație utilizând butonul  care este dispus în tabela de consultații din partea 

inferioară a ecranului.  

După acționarea acestui buton apare o machetă de introducere date conform fig.nr.2.4.0.  

 Fig.nr.2.4.0. 

În această machetă se realizează următoarele operațiuni: 
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- Data - Se alege data calendaristică a consultației acționând butonul  după care se deschide o 

fereastră cu un calendar, conform fig.nr.2.4.1. Utilizarea săgeților simple  face trecerea de 

la o lună la alta iar săgețile duble face trecerea de la un an la altul . 

 Fig.nr.2.4.1. 

- Intervenție - Se alege intervenția după acționarea butonului  și se deschide o fereastră cu 

intervențiile scrise în Nomenclatorul de intervenții, conform fig.nr.2.4.2. Dacă nu regăsim 

intervenția în Nomenclatorul de intervenții aceasta se înscrie în fereastra deschisă 

. Această intervenție se va adăuga în mod automat 

în Nomenclatorul de intervenții după finalizarea operațiunii. 

 Fig.nr.2.4.2. 

- Cost - Se înscrie costul consultației în fereastra special destinată  

- Plătit - Se înscrie suma plătită de pacient în fereastra special destinată  
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- Rest de plată - Nu se completează se calculează în mod automat  

- Observații - Se înscriu observațiile medicului înainte și/sau după consultații  

- Salvează - Datele înscrise sunt salvate acționând butonul  

- Renunță -Se abandonează sesiunea de lucru fără salvarea datelor acționând butonul  

2.5. Șterge o consultație la o persoana din registru 
 

Ștergerea unei consultații la o persoană se realizează astfel: 

- Se deschide registrul de evidență, 

- Se caută persoana în baza de date,  

- Se identifică persoana, 

- Se selectează persoana, 

- Se selectează consultația, 

- Se șterge consultația utilizând butonul .  

Variante posibile la ștergere: 

- Consultația se poate șterge și se solicită validarea ștergerii consultației, conform fig.nr.2.5.0.  

 Fig.nr. 2.5.0. 

 

- Consultația nu se poate șterge fiind creată de alt utilizator și se prezintă mesajul conform 

fig.nr.2.5.1.  

 Fig.nr. 2.5.1. 

3. Înregistrează persoană în registru 
După alegerea modulului Inregistreaza apare o machetă de introducere a datelor conform fig.nr. 3.1.0. Se 

introduc datele conform machetei după care se salvează datele persoanei acționând butonul . 
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Fig.nr. 3.1.0. 

4. Programări 
În acest modul pot fi realizate programări, pot fi căutate persoane care au fost programate la consultații 

și pot fi vizualizate programările pe zi, pe săptămână sau pe lună. 

După alegerea modulului Programari apare o machetă de introducere a datelor conform fig.nr. 4.1.0.  

 Fig.nr. 4.1.0. 

4.1. Caută persoane în planificare 

În fereastra de căutare  se înscrie numele persoanei 

căutate în programările de consultații după care se utilizează butonul pentru căutare . Vor fi afișate toate 
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programările persoanei căutate iar cu dublu click pe programarea selectată, aceasta poate fi editată pentru 

vizualizarea de detaliu sau pentru modificare. 

 

4.2. Adaugă persoane în planificare 

Se utilizează butonul  pentru adăugarea unei programări a unei consultații. După acționarea 

butonului se deschide o machetă de introducere date conform fig.nr.4.2.0. 

 Fig.nr.4.2.0. 

 

În macheta care se deschide se completează astfel: 

- Medic - se alege numele medicului  

- Data de start - Se alege data programării consultației și ora de start 

 
- Data de stop - Se alege data programării consultației și ora de finalizare .

 

- Persoana - Se alege persoana programată din registru  utilizând butonul  

- Culoare - Se alege culoarea pentru tipuri diferite de intervenții sau pentru medici utilizând butonul 

după care apare lista de culori  
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- Număr telefon - se completează automat cu numărul de telefon de contact din registrul de 

evidență al persoanelor .  

- SMS - Textul mesajului ce va fi transmis pacientului după finalizarea programării dacă 

programarea este realizată cu minim 24 de ore înainte.  

- Intervenție - Se alege intervenția după acționarea butonului  și se deschide o fereastră cu 

intervențiile scrise în Nomenclatorul de intervenții, conform fig.nr.4.2.1. Dacă nu regăsim 

intervenția în Nomenclatorul de intervenții aceasta se înscrie în fereastra deschisă 

. Această intervenție se va adăuga în mod automat în 

Nomenclatorul de intervenții după finalizarea operațiunii. 

 Fig.nr.4.2.1. 

- Observații - Se înscriu observații referitor la consultație, pacient etc.  

- Salvează - Datele înscrise sunt salvate acționând butonul  

- Renunță -Se abandonează sesiunea de lucru fără salvarea datelor acționând butonul  

 

La modificarea unei programări se execută urmotoarele etape: 

- Se deschide modulul de programări, 

- Se caută persoana în programări,  

- Se identifică persoana și programarea, exemplu: , 

- Se execută dublu click pe programarea căutată și astfel se editează pentru modificare, 

- Se modifică datele și se salvează. Modificarea poate fi realizată și după consultație prin bifarea 

următoarelor opțiuni  dacă persoana și-a anulat consultația sau  dacă 

nu s-a prezentat. 

4.3. Vizualizare planificări pe săptămâna curentă 

Pentru vizualizările săptămânii curente se utilizează butonul  care după utilizare se colorează în 

verde  pentru a ști mai ușor setarea curentă. Săptămâna desfășurată arată ca în figura nr.4.3.0. 
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 Fig.nr.4.3.0. 

Utilizarea săgeților simple  face trecerea de la o săptămână la alta. 

 

4.4. Vizualizare planificări pe luna curentă 

Pentru vizualizările lunii curente se utilizează butonul  care după utilizare se colorează în verde 

 pentru a ști mai ușor setarea curentă. Luna desfășurată arată ca în figura nr.4.4.0. 

 Fig.nr.4.4.0. 

Utilizarea săgeților duble  face trecerea de la o lună la alta. 
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5. Setări 
În acest modul se execută setările aplicației pentru contul personal, secretariat , medici și 

nomenclatorul intervențiilor, conform figurii 5.0.0. 

 Fig.nr.5.0.0. 

5.1. Contul meu 
În această secțiune se poate schimba parola de acces în aplicație, conform fig.nr.5.1.0. 

 Fig.nr.5.1.0. 

 

5.2. Secretariat 
În această secțiune este contul de secretariat (asistente), conform fig.nr.5.2.0. 

 Fig.nr.5.2.0. 

5.3. Medici 
În această secțiune sunt prezentate conturile medicilor, conform fig.nr.5.3.0. 

 Fig.nr.5.3.0. 

5.4. Nomenclator intervenții 
Acest nomenclator conține numele intervențiilor medicale utilizate de aplicație, conform fig.nr.5.4.0. 

Este utilizat la programările consultațiilor stomatologice și la adăugarea consultațiilor neprogramate din 

registrul de evidență 

 Fig.nr.5.4.0. 
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Utilizând butonul  apare o machetă de introducere a unei noi intervenții stomatologice, 

conform fig.nr.5.5.0. După înscrierea numelui intervenției stomotologice se acționează butonul  pentru 

salvarea datelor în nomenclatorul de intervenției sau se acționează butonul  pentru abandonarea 

sesiunii de lucru fără salvarea datelor. Intervenția stomatologică adăugată în nomenclator va fi poziționată 

ultima în nomenclator. 

 Fig.nr.5.5.0. 

Utilizând butonul  se șterge intervenția stomatologică selectată din nomenclatorul de 

intervenții. Înainte de ștergerea propriu-zisă apare un mesaj de validare a ștergerii înregistrării, conform 

fig.5.5.1. Acționând butonul  intervenția stomatologică selectată este ștearsă din nomenclator iar dacă 

acționați butonul  se abandonează sesiunea de lucru fără ștergerea intervenției selectate. 

 Fig.nr.5.5.1. 

6. Rapoarte 
La deschiderea modulului Rapoarte  apare o fereastră de selectare a rapoartelor care sunt generate de 

aplicație pe machete prestabilite conform fig.nr.6.0.0.  

 Fig.nr.6.0.0.  

 

După acționarea butonului  se deschide o listă cu rapoartele generate de aplicația informatică, 

conform fig.6.0.1. 

 Fig.nr.6.0.1. 

6.1. Semnificație butoane rapoarte generate 

 - buton care comută în bara laterală documentul, oferind posibilitatea de a alege diferite forme de 

prezentare a acestuia, conform fig.nr.6.1.3. 
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 Fig.nr.6.1.3. 

 

 - buton de căutare în document. Acest buton de căutare vă dă posibilitatea de căutare a datelor și 

informațiilor în raportul generat. După utilizare apare o machetă de căutare, conform fig.nr.6.1.4.  unde se 

înscrie textul căutat, se trece de la o căutare la alta, evidențiază aparițiiile sau diferențiază litere mari și mici în 

operațiunea de căutare. 

Fig.nr.6.1.4. 

 

 - butoane de trecere de la o pagină la alta cu vizualizare a numărului paginii curente din 

numărul total de pagini al documentului. 

 

 - butoane pentru modificarea modului de vizualizare a raportului generat. 

Utilizând butonul  mărim dimensiunile și textul raportului  sau utilizând butonul  micșorăm 

dimensiunile și textul raportului. Putem utiliza butonul  pentru a deschide o listă de opțiuni privind 

vizualizare raportului conform fig.nr.6.1.5. 

   Fig.nr.6.1.5. 

 

 - tipărește raportul. După utilizarea butonului se deschide o machetă de setare a datelor de imprimare la 

imprimantă, conform fig.nr.6.1.6. 
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 Fig.nr.6.1.6. 

 - buton de descărcare a documentului. La acționarea butonului se deschide o machetă de descărcare sau 

deschidere a raportului generat acționînd butonul , conform fig.nr.6.1.7.  

 Fig.nr.6.1.7. 

 

 - buton de unelte. După acționare se deschide o fereastră, conform fig.nr.6.1.8. unde putem alege mai 

multe unelte: 

 deplasarea automată la prima pagină a raportului 

 deplasarea automată  la ultima pagină a raportului, 

 rotirea documentulul în sensul acelor de ceasornic, 

 rotirea documentulul în sens invers a acelor de ceasornic, 

 selecție text 

 deplasare în interiorul raportului  

 prezentarea proprietăților raportului. 
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 Fig.nr.6.1.8. 

6.2. Raportul - Registru 
După deschiderea raportului Registru este ales medicul, conform fig.nr.6. 2.0. 

 Fig.nr.6.2.0. 
 

După acționarea butonului  se deschide o listă cu medicii cărora  le-au fost alocate conturi în cadrul 

aplicației informatice, conform fig.nr.6.2.1.  

 Fig.nr.6.2.1. 

După acționarea butonului raportul generat are forma prezentată în fig nr.6.2.2.  

 

 Fig.nr.6.2.2. 
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6.3. Raportul - Intervenții 
După deschiderea raportului Intervenții se deschide macheta de alegere a pacientului, conform fig.nr.6. 

3.0. 

 Fig.nr.6.3.0. 

După acționarea butonului  se deschide o listă cu persoanele din registrul de evidență, conform fig.nr.6.3.1. 

Se alege persoana și acționează butonul .  

 Fig.nr.6.3.1. 

După acționarea butonului raportul generat are forma prezentată în fig nr.6.3.2.  

 

  

Fig.nr.6.3.2. 

6.4. Raportul - Centr. Intervenții 
După deschiderea raportului Centr.Intervenții se deschide macheta de alegere medicului, conform 

fig.nr.6.4.0. 
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 Fig.nr.6.4.0. 

După acționarea butonului  se deschide o listă cu medicii cărora le-au fost alocate conturi în cadrul 

aplicației informatice, conform fig.nr.6.4.1.  

 Fig.nr.6.4.1. 

După acționarea butonului raportul generat are forma prezentată în fig nr.6.4.2.  

  

Fig.nr.6.4.2. 
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