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Benvingut a Osteo 365

L’aplicació web Osteo365 és una eina de treball especialitzada 

en la gestió de centres clínics de fisioteràpia i osteopatia.

Permet d’una forma àgil i senzilla la gestió de visites, de les dades personals dels 
pacients i dels seus tractaments clínics d’una forma absolutament confidencial 
complint amb el nivell de protecció de dades (RGPD)
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial 

decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix 

també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la 

protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat 

de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI)

ACCÉS A OSTEO 365
Per treballar amb Osteo365 accedim a https://nombreusuario.osteo365.com i 
ens acreditem amb l’usuari i contrasenya proporcionats

Podeu tenir fins a tres perfils d’usuaris depenent del nivell de restricció en alguns 
mòduls: superadministrador, administrador, no administrador. I dos rols diferents: 
especialista o secretaria 

Si ens equivoquem tres vegades seguides al posar l’usuari i/o contrasenya, l’aplicació es bloquejarà durant 
15 minuts per la nova Llei de protecció de dades (RGPD). Passats aquests 15 minuts, podrem accedir de nou 
a l’aplicació

! 

https://test.osteo365.com


osteo365.com
-    5    -

Per començar a utilitzar Osteo365, es crearà un usuari predeterminiat com a 
superadministrador. A 1 Configurar compte es pot seleccionar el rol que es desitja: 
2 especialista o secretaria

Superadministrador 
Té accés a totes les funcionalitats i és l’únic que pot crear:
 · emissors de factura (emissors)
 · nous usuaris (usuaris)

Administrador 
Té accés a la facturació de tots els especialistes

No administrador 
Té accés només a la seva facturació

Especialista
Té accés a agenda pròpia per visitar pacients i accés a tots els apartats de la fitxa del pacient:
 · Pacient i clínica: dades i informació general del pacient
 · Visites: històric de visites realitzades o per realitzar. Des d’aquí es pot donar per  
 cobrada una visita que no havia sigut cobrada, però no es pot modificar cap detall  
 de visites ja cobrades. Per modificar haurem d’accedir al mòdul Facturació
 · Tractaments dels pacients: quatre apartats; nivell de dolor, valoració, tractament  
 i pronòstic. El tractament quedarà registrat amb la data del dia en què s’escriu. Es 
 podrà consultar l’històric de tractaments
 · Historial clínic: diferents apartats per realitzar la història clínica, que podrà definir  
 cada client (ho modificarà el programador). Possibilitat de sub apartats
 · Fitxers documentals: permet pujar i guardar imatges, informes, etc
 · Especialistes: mostra els especialistes que té assignats el pacient

Secretaria
Accés a l’agenda de tots els especialistes, però restricció en la fitxa del pacient i només 
té accés a:
 · Pacient i clínica      · Visites      · Fitxers documentals      · Especialistes

1

2

En l’ús del pack bàsic la configuració del compte és per a un sol usuari. Pot tenir diferents emissors. L’usuari 
sempre serà superadministrador amb rol d’especialista

! 
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ACCÉS A LA CAPÇALERA DE CONFIGURACIÓ
Per accedir a la capçalera de configuració, cliquem a 1 Configurar compte
Accedirem a la fitxa d’informació personal, on mitjançant els diferents apartats 2: canvi 
de contrasenya, adreça personal, emissor de factura, horari laboral i vacances, 
s’aniran implementant les dades d’usuari

A 1 horari laboral, es configura la jornada per atendre els pacients. En el botó 2 + 
ens apareix el formulari per omplir l’horari laboral desitjat. I, finalment 3 guardar canvis

1

2

3

1

2
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AGENDA

FUNCIONALITAT DEL CALENDARI
A la part superior esquerra es mostra un calendari del mes actual, (en què es pot 
navegar endavant o endarrere 4 <  >) i 3 HOY  per tornar al mes actual. 
Podem visualitzar l’agenda, en diferents modalitats: 1 calendari petit un dia, una 
semana o un mes, o, des de l’agenda gran, 2 vista dia, semana o mes. Podem 
accedir ràpidament al dia actual 3 HOY

1

Desde el calendari petit podem seleccionar:
 · un dia, i a l’agenda es visualitzarà aquest dia només
 · una setmana, i tindrem la vista setmanal
 · un mes, i tindrem la vista mensual

! A la versió de mòbil només hi haurà la vista diària

A l’agenda hi haurà definit l’horari de visites que hem establert prèviament a la 
configuració del compte i podrem omplir aquestes hores lliures amb pacients 
clicant damunt de 1 l’hora lliure triada 

2

3

3

1

4



osteo365.com
-    8    -

PROGRAMACIÓ DE VISITES
Existeixen quatre maneres diferents per programar visites:
 
 opció 1, amb el botó 1 + a la part superior dreta de l’aplicació
 opció 2, fent clic dues vegades a 2 l’hora lliure
 opció 3, arrossegant amb el ratolí a la 3 zona en què volem introduir la visita
 opció 4, accedint a 4 pacients, a 5 visites i a 6 buscar hora 

2

34

1

4

5
6
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A continuació es desplega un formulari 1 crear visita per introduir les dades

També podrem citar un pacient fora de l’horari establert però arrossegant amb el 
ratolí la franja de temps que desitgem
Un cop hem seleccionat l’hora lliure o la franja desitjada, s’obre la pestanya 1 crear 
visita i busquem el 2 pacient que volem citar

! A la versió de mòbil no és possible programar fora del horari establert

A l’apartat 2 estat seleccionarem el tipus de visita. Hi ha quatre opcions: cancel·lada, 
confirmada, reservada i sense presentar

1

2

2
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ESTATS DE VISITA DEL PACIENT
Segons l’estat en què es programi la visita a l’agenda, apareixerà de diferents 
colors. La visita creada per defecte apareix com a reservada (color taronja), però 
podem modificar-ho manualment:

TARONJA visita reservada, encara no efectuada 
BLAU visita confirmada, encara no efectuada 
VERMELL visita no cobrada, ja efectuada
VERD visita cobrada, ja efectuada
GRIS visita no presentada, ja efectuada 
LILA registre d’un esdeveniment personal

Una cita personal es crea ocupant una hora lliure o arrossegant la franja de temps 
que desitgem. Quan s’obre la finestra  1 crear cita, seleccionem 2 personal i 
l’omplim

21
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CANCEL·LACIÓ DE LA VISITA
Quan fem clic a l’opció 1 cancel·lada la visita ens desapareix de l’agenda directament, 
però no s’esborra de l’històric

! Encara que cancel·lem una visita, no s’elimina a 2 l’històric de visites del pacient.

1

2
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PACIENTS

ACCÉS A LA FITXA DEL PACIENT
Tenim tres maneres d’accedir a la fitxa del pacient:

opció 1 - Si el pacient està programat a l’agenda, cliquem sobre el 1 pacient, se’ns 
obre la pestanya editar visita i cliquem 2 icona
Al entrar s’obre la pestanya 4 visita per cobrar la cita del dia des del qual hi hem 
accedit i a continuación podem 5 buscar hora de visita. O podem tancar la pestanya 
4 visita i accedir als diferents apartats de la fitxa del pacient

opció 2 - Obrim la pestanya 3 + crear visita, posem el nom del pacient, el seleccionem 
i cliquem la 2 icona i que ens dirigeix a la fitxa del pacient

opció 3 - Busquem el pacient des de l’apartat 6 pacients (per nom o cognoms, o 
número de telèfon) i el seleccionem

4

5
6

2

1

3
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2

1

3

CREAR NOU PACIENT
Podem programar un nou pacient de forma ràpida, creant una visita + i 
desplaçant el selector a 1 nou pacient,  2 omplirem les dades i 3 guardarem

A l’agenda, veurem si és una primera visita amb un tick 1 ✓ a la visita creada

Més tard, podrem omplir els camps de la fitxa del nou pacient amb totes les 
dades necessàries per crear el seu historial clínic

Des d’aquí tanquem la pestanya visita i accedim a la resta de pestanyes de la 
fitxa del pacient 

1



osteo365.com
-    14    -

FITXA DEL PACIENT
Un cop accedim a la fitxa del pacient tindrem els diferents apartats: pacient i clínica, 
visites, tractaments, historial clínic, fitxers documentals i especialistes

Pacient i clínica
Dades personals del pacient. Es divideix en dos apartats:
 · pacient: dades administratives
 · informació clínica: resta de dades personals  

Visites 
A la pestanya de 1 visites es mostra tot l’històric de visites realitzades o per 
realitzar. Des d’aquí es pot 2 cobrar una visita que no havia sigut cobrada, però 
no es pot modificar cap detall de visites ja cobrades. És possible 3 imprimir 
l’històric de visites des de la icona de la impressora

Podem 4 buscar hora nova
Les visites 5 cancel·lades a l’agenda també apareixen a l’històric de visites a la 
fitxa del pacient

1
4

2

3

5
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Tractaments
Quedaran registrats amb la data del dia en què s’escriu. Es pot consultar per data      
1 l’històric de tractaments 
Possibilitat 2 imprimir l’històric de tractaments del pacient

Historial clínic
Diferents apartats per realitzar 1 la història clínica, que podrà definir cada client 
(ho modificarà el programador). Possibilitat d’afegir-hi sub apartats

Fitxers documentals
Podem 1 adjuntar fitxers, imatges, etc., i guardar-ho a la fitxa del pacient. 
Després aquests arxius podem 2 descarregar-los o 3 eliminar-los 

1

2

1

1

2
3
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Especialistes
Mostra tots els especialistes que té assignas el pacient. Es poden 1 afegir o        
2 eliminar especialistes

! Si no es tanquem les fitxes dels pacients, queden obertes en una pestanya 3 l’actual és la de color blanc

BLOQUEIG O ELIMINACIÓ DE PACIENT
Existeix la funcionalitat de 1 bloqueig d’un pacient, que serveix per no visualitzar-lo 
en l’aplicació, però podrem recuperar la información a 2 mostrar bloquejats
i seleccionant el cadenat

 

Una vegada està bloquejat podem 1 eliminar permanentment el registre d’un 
pacient

2

1

3

1

2

1
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URGÈNCIES 

Quan programem visites, podem registrar la visita com a 1 normal (apareix buit) i 
s’editarà a l’agenda a l’hora que seleccionem
O podem seleccionar tipus  2 urgent o 3 pendent. I la visita es registrarà al mòdul 
urgències com a urgent o pendent (segons el què hàgim seleccionat)

Desde el mòdul 1 d’urgències, clicant sobre el nom del paciente, s’obrirà 2 editar 
vista i podem gestionar la cita:

 · Canviant l’estat de pendent a urgent o d’urgent a pendent des de 2 tipus

 · 3 buscar hora i ens redigirà a l’agenda. Al seleccionar una hora, el pacient es grava a  
   l’agenda i automàticament s’esborra de la llista d’urgències o pendents

 · Eliminant el paciente de la llista 4 eliminar hora. Aquesta acció no queda   
   registrada en l’històric de visites del pacient

Quan desitgem posar a un pacient en llista d’espera, accedim a aquest módul i 
l’editem

! Es pot canviar de pendent a urgent i  d’urgent a pendent.

1
2

3

1

2

3
4

(No és visible en versió mòbil)
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TASQUES

Amb aquest botó 1 + creem les tasques personals, que no apareixeran a l’agenda
Es poden assignar tasques a un mateix usuari o a un altre. És obligatori omplir 2 títol 
i la 3 descripció
Quan completem una tasca no apareixerà en el llistat, però podem visualitzar-la a       
4 mostrar tasques completades 

Vista amb 1 tasques completades visible 

1

2

3
4

1
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FACTURACIÓ
Hi ha diferents maneres de registrar el cobrament del pacient:

COBRAMENT I FACTURACIÓ DE VISITA DES DE LA VISITA DEL PACIENT
Seleccionem la visita del pacient que desitgem facturar (des de l’agenda) i 1 icona de 
la fitxa, i accedim a la visita per al seu 2 cobrament i facturació

COBRAMENT I FACTURACIÓ DE VISITA DES DEL MÒDUL DE PACIENTS
Seleccionem el mòdul 1 pacients, el 2 busquem o 3 seleccionem del llistat i  a la 
seva fitxa anem a 4 visites, on procedim a fer el cobrament i/o la factura

(No és visible en versió mòbil)

1

2

4

2

1

3
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VISUALITZACIÓ DE LA FACTURA I IMPRESSIÓ
En el mòdul 1 facturació fem clic a 2 icona i a continuació surt un missatge per 
descarregar-la en format Excel o bé, en PDF per imprimir posteriorment. També 
podem 3 eliminar una factura
Quan accedim al mòdul facturació sempre surt per defecte la facturació del dia actual

EDITAR FACTURA
En el mòdul 1 facturació trobem el llistat de factures. Les factures quedaran sempre 
enregistrades segons la data en la qual s’hagin emès (no la del dia de la visita) 

 Es pot fer un 2 filtre de recerca
 · data (seleccionant un dia concret, un mes o un any) 
 · pacient
 · especialista
 · emissor de factura
 · estat Factura / Pendent
 · tipus de pagament Targeta / Efectiu / Gratis / Mútua / No cobrat

! Si deixem un filtre en blanc, significa tots

En una factura podem 3 editar: el número de factura, el tipus de pagament, l’estat de 
pagament, l’import i el concepte

1

3

2

2

1

3
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MOROSITAT
Per indicar la morositat d’un client, seleccionem a la fitxa de pacient un número 
superior a 0 en aquest camp

A l’agenda, quan un client tingui morositat s’indicarà amb el símbol de l’1 $ 

1

1
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USUARIS

Entrem al mòdul 1 usuaris i des de aquí es podran crear els nous usuaris 2 + amb 
diferents perfils:
 · administrador o no administrador
 · rol especialista o secretaria

  · Usuari especialista administrador podrà visualitzar tots els pacients i facturació
 · Usuari especialista no administrador només podrà visualitzar la seva facturació i  
   els pacients assignats
 · Usuari secretaria administrador podrà visualitzar tota la facturació i tots els pacients 
   però amb les restriccions ja comentades de la fitxa del pacient
 · Usuari secretaria no administrador no podrà visualitzar la facturació però sí tots els  
   pacients amb  les restriccions ja comentades de la fitxa del pacient

Si es crea un rol especialista se li adjudicarà un emissor de factura (prèviament creat a 
Emissors). Es definirà un horari laboral, que serà l’horari de visites d’aquest especialista i 
el temps de cada visita pot ser des de 15 minuts fins a 2 hores.

Modificar dades, definir emissor, horari laboral i vacances ho pot realitzar el 
superadministrador, des d’ 1 usuaris o el mateix usuari des de 3 configurar compte

El superadministrador de l’aplicació pot bloquejar un usuari, però mai eliminar-lo

2

1

3
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EMISSORS

Per poder emetre una factura, abans haurem d’anar al mòdul 1 Emissors i afegir 2 + 
l’emissor nou, omplint tots els camps que s’indiquen

Es crearan els emissors que emetrán la factura als pacients i s’editarà el que hi sortirà:
 

 · Nom
 · Dades fiscals
 · Prefix de factura
 · Concepte

  

! 
Ex. 1 Si és un centre que factura com a empresa a tots els pacients, l’emissor serà les dades fiscals del centre

Ex. 2 Si és un centre, on treballen diferents autònoms que facturen al seu nom, s’haurà de crear un emissor per 
a cada professional amb les seves dades fiscals.

Ex. 3 Si és un sol professional, crearà un emissor amb les seves dades fiscals 

1

2
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ESTADÍSTIQUES

Al mòdul 1 estadístiques podem 2 canviar l’any i 3 canviar l’especialista. 
Disposem de les següents estadístiques:

 · 4 Visites realitzades / cancel·lades / sense presentar
 · 5 Primeres visites / continuades
 · 6 Facturació anual / mensual (Només comptabilitza el que està facturat)

!  Un especialista no administrador podrà visualitzar les seves estadístiques

     Un superadministrador i administrador podrà visualitzar les estadístiques de tots els especialistes

32

1

4

5

6



Si tens qualsevol dubte 
envia un email a
info@proogresa.es o 
truca’ns al 93 537 54 83

GRÀCIES PER
CONFIAR EN
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