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Uvod
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Aplikacija ZDPROM je namenjena vodenju in urejanju registra zdravil, kot tudi spremljanju prodaje
zdravil pri posameznem veletrgovcu z zdravili (v nadaljevanju, veletrgovec) ter pripravi in obdelavi
podatkov, ki predstavljajo temelj za izdelavo poročil za nacionalne in Evropske potrebe.

Dostop do aplikacije
Dostop do spletne aplikacije je mogoč preko naslova http://cis.uvhvvr.gov.si/zdprom/.
Po vpisu uporabniškega imena in gesla se odpre osnovna stran, preko katere ima uporabnik možnost
dostopa do posameznih sklopov znotraj aplikacije. Obseg dostopanja je odvisen od vloge, ki je
dodeljena posameznemu uporabniku.
Osnovna stran ZDPROM aplikacije omogoča dostop veletrgovcem do naslednjih vsebinskih sklopov:
• Prenos podatkov: predstavlja modul, ki omogoča uvoz datoteke s podatki o prodaji zdravil po
mestih dostave (veterinarske organizacije, lekarne …).

Vloge posameznih tipov uporabnikov
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•

Seznam prenosov podatkov preko katerega ima uporabnik možnost:

•

iskanje in pregled prenosov podatkov,
objave podatkov o prodaji za leto poročanja,
izvoza napak,
pregled/shranjevanje že uvožene datoteke,
uvoza datotek s podatki o prodaji zdravil v sistem,
dostopa do veljavnih seznamov zdravil in organizacij za leto poročanja,
Pomoč - dostop do navodil za uporabo aplikacije
o
o
o
o
o
o

Dostop do veljavnih seznamov zdravil in organizacij za leto poročanja

Dostop do veljavnih seznamov zdravil in organizacij za leto poročanja
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Pred začetkom poročanja so veletrgovci dolžni vsebinskemu koordinatorju na UVHVVR
posredovati podatke o zdravilih in organizacijah (lekarnah, veterinarskih organizacijah,
specializiranih trgovinah in ostalih odjemalcih zdravil), ki v danem trenutku še ne
obstajajo v registru in za katerega bi želeli v določenem obdobju sporočiti prodajo.
Vsebinski koordinator podatke vnese v sistem in pripravi nadgrajen seznam zdravil in
organizacij, ki služijo kot osnova za pripravo obrazca (.xls dokumenta) za poročanje o
prodaji zdravil.
Vsi veljavni seznami zdravil in organizacij so dostopni znotraj sklopa Seznam prenosov podatkov
(dostop: na osnovni strani v menijski vrstici izberite Prenos podatkov -> Seznam prenosov podatkov).

Seznami so objavljeni v spodnjem delu strani (slika spodaj).

S klikom na izbran seznam imajo uporabniki možnost seznam odpreti ali shraniti.
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Odpiranje/shranjevanje izbranega seznama

Priprava in uvoz datoteke (.xls) s podatki o prodaji zdravil v sistem
Za namen vnosa podatkov o prodaji zdravil v predpripravljeni .xls datoteki, UVHVVR veletrgovcem
posreduje neizpolnjeno (.xls) predlogo, v katero se prenesejo podatki o prodanih zdravilih. Podatki o
zdravilih se posnamejo iz objavljenega seznama (UVHVVR), in sicer:
• Id. zdravila,
• Ime zdravila,
• Id. pakiranja,
• Opis pakiranja,
• Id. organizacije, ki mu je bilo zdravilo dostavljeno v maloprodajo,
• Ime maloprodajne organizacije,
• Količina - v stolpec se vpiše število prodanih pakiranj.

Primer prazne predloge

Primer izpolnjene predloge

Uvoz datoteke s podatki o prodaji zdravil v sistem (prenos podatkov iz .xls v bazo
podatkov)
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Po zaključenem vnosu podatkov v dokument (.xls), sledi uvoz datoteke v bazo podatkov.
Za dostop do strani za uvoz podatkov na osnovni strani v menijski vrstici izberite opcijo Prenos
podatkov -> Prenos podatkov, ki odpre istoimensko stran:

Do iste strani dostopate tudi tako, da Na osnovni strani v menijski vrstici izberete opcijo Prenos
podatkov -> Seznam prenosov podatkov -> na strani kliknite na gumb Dodaj (desno, pod iskalnikom):

S klikom na opcijo Dodaj, se pojavijo mape na vašem računalniku, od koder izberete shranjeno
datoteko o prometu zdravil.
Ko je datoteka izbrana, pritisnite gumb Pošlji (za dodajanje datoteke na seznam).

Povezava Počisti oz. Počisti vse, datoteko oz. vse vnesene datoteke odstrani iz seznama.
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Klik na Počisti/Počisti vse odstrani datoteko

S seznama izberite Veletrgovca (v primeru, ko prijavljeni uporabnik nastopa kot veletrgovec,
lahko le-ta s seznama izbere zgolj svojo organizacijo) ter Leto, za katerega sporočate prodajo.
Postopek nadaljujete s klikom na gumb Preveri, ki sproži postopek preverjanja pravilnost vnesenih
podatkov.
Če so podatki o zdravilih in organizacijah skladni s tistimi v bazi podatkov, se izpiše sporočilo o
uspešno izvedeni kontroli podatkov. Uporabnik lahko nadaljuje s postopkom uvoza podatkov o
prodaji (klik na gumb Nadaljuj).

Slika prikazuje primer uspešno izvedene kontrole podatkov
Podatki iz datoteke se zapišejo v bazo podatkov. Prenos podatkov dobi status Osnutek. Uporabnik
lahko shranjene podatke poišče na Seznamu prenosov podatkov. Dokler ima prenos podatkov

status Osnutek, ima uporabnik možnost uvoza nove datoteke s spremenjenimi
(popravljenimi) podatki o prometu zdravil.
V tej fazi uporabnik že lahko zaključi prenos podatkov s klikom na gumb Zaključi -> po izvedbi tega
koraka, prenos podatkov dobi status Objavljen. Podatkov o prodaji za izbrano leto ni več

mogoče spreminjati.
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Stran, na kateri lahko uporabnik zaključi prenos podatkov
Če podatki, ki jih uporabnik želi uvoziti, niso skladni s tistimi v bazi podatkov, sistem javi opozorilo o
napaki(ah). Vsi zapisi, pri katerih so bile ob uvozu najdene napake, so prikazani na
seznamu.V nadaljevanju ima uporabnik dve možnosti - lahko prekliče nadaljevanje
procesa (in se vrne na začetek procesa prenosa podatkov) ali pa datoteko z napakami
vseeno shrani (prenos dobi status Napake). V slednjem primeru ima uporabnik možnost
ponovnega vpogleda v napake, ki so bile najdene v procesu kontrole. V obeh primerih pa
se podatki o najdenih napakah lahko izvozijo v datoteko s klikom na povezavo Izvozi
poročilo v spodnjem delu strani.

Slika prikazuje primer, ko so v datoteki ob uvozu najdene napake.
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Možnost izvoza napak v obliki datoteke

Iskanje in pregled prenosov podatkov
pregled prenosov podatkov
Dostop do iskalnika preko Prenos Podatkov -> Seznam prenosov podatkov, ki odpre istoimensko
stran, z naslednjimi opcijami:
•

•
•
•
•
•

Iskanje in pregled prenosov podatkov - iskanje prenosov podatkov glede na različne
parametre,
o Veletrgovec
o Leto
o Status
Vrednost za vsakega od zgornjih parametrov uporabnik izbere s seznama. Parametre je
mogoče med seboj poljubno kombinirati.
Vsak veletrgovec sme pregledovati zgolj prenose podatkov za svojo
organizacijo.
Uvoz datoteke s podatki o prodaji zdravil v sistem - prenos podatkov iz .xls v bazo
podatkov (glej poglavje Uvoz datoteke s podatki prodaji zdravil v sistem (prenos podatkov iz
.xls v bazo podatkov)),
Objava podatkov o prodaji zdravil - zaključevanje že obstoječih prenosov podatkov s
statusom Osnutek,
Izvoz napak - izvoz napak v obliki poročila pri tistih prenosih podatkov, ki imajo status
Napake,

Pregled/shranjevanje že uvožene datoteke,
Dostop do objavljenih seznamov zdravil in organizacij za leto poročanja (glej
poglavje Dostop do veljavnih seznamov zdravil in organizacij za leto sporočanja prodaje)
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Klik na Id. prenosa odpre podrobne podatke o prenosu - Prenos podatkov - Predogled. Preko te strani
ima uporabnik možnost:
• spremembe statusa prenosa iz Osnutek -> Objavljen,
• pregleda/shranjevanja uvožene datoteke,

Prenos podatkov - predogled
•

izvoza napak za prenose s statusom Napake - s klikom na povezavo Izvozi poročilo v
spodnjem delu strani si uporabnik lahko izvozi napake za posamezen zavihek (Organizacije ali
Zdravila)
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Prenos podatkov - predogled

Objava podatkov o prodaji zdravil
Ko je uporabnik zaključil s prenosom podatkov o prodaji zdravil, ima možnost spremembe statusa za
vse prenose na seznamu, ki imajo v danem trenutku dodeljen status Osnutek.
Postopek:
• preko iskalnika poiščete ustrezen prenos podatkov,
• klik na Id. prenosa odpre stran s podrobnimi podatki o prenosu - Prenos podatkov - predogled

Stran s podrobnimi podatki o prenosu podatkov preko katere ima uporabnik možnost spremembe
statusa
•

status prenosa podatkov iz Osnutek v Objavljen spremenite s klikom na gumb Zaključi.
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Podatkov o prodaji po tem, ko prenos podatkov dobi status Objavljen, ni več mogoče
spreminjati.

Stran, na kateri uporabnik potrdi zaključevanje vnosa. Status prenosa se spremeni v Objavljen.

12/13

Izvoz napak
Možnost izvoza napak v obliki .xls datoteke za vse prenose s statusom Napake.
Uporabnik si napake za posamezen zavihek (Organizacije ali Zdravila) lahko izvozi s klikom na
povezavo Izvozi poročilo v spodnjem delu strani (Prenos podatkov - predogled).

Prenos podatkov – predogled
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