Inštalácia programu eRecept v3
Nevyhnutnou podmienkou pre využitie služby eRecept v3 je, aby na počítači bol nainštalovaný program
APEX2017 verzie 5.0.1.1. eRecept v3 umožňuje vystavovať elektronické recepty pre VšZP, Union ZP a Dôvera ZP

s elektronickým podpisovaním záznamov. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné, aby bola pred inštaláciou eRecept v3
nainštalovaná čítačka elektronických kariet dodaná NCZI a aktivovaný preukaz zdravotníckeho pracovníka. Postup
inštalácie čítačky a potrebný inštalačný balíček (InstallEzdravie.exe) je prístupný na internetovej stránke NCZI
(https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/zdravotnicky-pracovnik/uvod). V prípade problémov pri inštalácii čítačky alebo
aktivovaní karty zdravotníckeho pracovníka poskytuje NCZI aj pomoc na diaľku cez program TeamViewer
(potrebný program C:\MEDIVOX\APEX2017\Teamviewer.exe).
Inštalácia eRecept v3 pozostáva z nainštalovania nového programu do adresára „\MEDIVOX\ERECEPT\” a
prevodu údajov z verzie eRecept v1.

Pracovný postup
 Ukončite všetky bežiace programy vo Windows.
 Spustite inštaláciu programu eRecept v3 pomocou setup.exe v adresári \ERECEPT_V3\ (platí pri aktualizácii
z CD). Vyberte pevný disk, na ktorom je nainštalovaný program APEX2017. Aktualizácia prebehne štandardne
do adresára „\MEDIVOX\ ”.
 Ak bol na počítači inštalovaný program eRecept v1 ukončite inštalačný program prevodom údajov z eRecept
v1 do eRecept v3 (Prevod je možné spustiť len pri prvej inštalácii!).
 Vložte kartu zdravotníckeho pracovníka do čítačky a prihláste sa do VPN NZIS (program Cisco AnyConnect je
súčasťou inštalačného balíčka dodávaného NCZI).
 Spustite program APEX2017 a pokračujte nastavením prístupových hesiel a identifikačných údajov PZS pre
eRecept v3. Údaje sa nastavujú pre každú ZP samostatne (viď. príručka k eRecept v3 časť pre nastavenie
parametrov používateľa).
 Po nastavení prístupových hesiel je potrebné pre každú ZP spustiť aj voľbu pre identifikáciu karty
zdravotníckeho pracovníka (viď. príručka k eRecept v3 časť pre nastavenie parametrov používateľa).
 Nastavte pre každú ZP parametre pre tlač receptu (posunutie ľavého horného rohu tlačovej zostavy a formát
receptu A4/A6).
Inštalácia čítačky a aktivácia karty ePZP
Postup inštalácie čítačky a potrebný inštalačný balíček je prístupný na internetovej stránke NCZI. Pred
spustením inštalačného balíčka prekontrolujte nastavenie systémových premenných Windows - cesta do
systémového adresára (C:\Windows\System32 alebo C:\Windows\SysWow64). Výsledkom úspešnej inštalácie
čítačky ePZP je:
1. Nainštalovanie potrebných ovládačov pre čítačku a kartu (Gemaldo MiniDriver, SafeNet eToken
MiniDriver a HID OMNIKEY 3x21).
2. Naimportovanie certifikátov potrebných pre prístup do NZIS (Národný Zdravotnícky Informačný Systém).
3. Nainštalovanie programu (Cisco AnyConnect) na prístup do VPN NZIS. V parametroch programu je
potrebné nastaviť pripájanie do VPN ihneď pri štarte počítača. Adresa na pripojenie do NZIS je
vpn.npz.sk.
V prípade úspešnej inštalácie čítačky a nastavenia VPN je zdravotnícky pracovník po zapnutí počítača a zadaní
svojho PIN kódu automaticky pripojený do VPN. Po nainštalovaní čítačky doporučujeme pomocou
samoobslužného portálu nastaviť kontrolné otázky pre kartu ePZP (aktivácia alebo zmena PIN po strate hesla).
Ďalšie informácie na telefónnom čísle 0944/404 648.

MEDIVOX
Software

