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Az új Dokumedik-Nilnocere interface bevezetéséhez szükséges paraméterezések leírása.



DokuEESZT 
Monitoring
A Dokumedik Monitoring Beállítások ablakban 
az Intézményi beállítások ablakban következő 
új adatokat kell rögzíteni:

- EESZT kapcsolat használata?
- Intézmény EESZT azonosító
- WAF SSL tanúsítvány fájl és jelszó

Az intézmény azonosítót az EESZT 
regisztrációkor kaptak az AEEK-tól. Amennyiben 
több szervezeti egység létezik a rendszerben, 
az adatokat meg kell adni a telephely fülén.

Az EESZT kapcsolat használata flag pedig 
nyítja az eRecept rögzítési lehetőségét a 
NilNocere programban.



DokuEESZT -  
Szakma adatok

A DokuEESZT Monitoring Beállítások 
Szakma beállítások ablakban következő új 
adatot kell rögzíteni:

- Szolgáltató EESZT azonosító

A szolgáltató azonosítót az EESZT felületen 
látható a szakmák listán. (9 jegyű  engedély 
szám).



DokuEESZT -  
Személy adatok

A DokuEESZT Monitoring Beállítások 
Személy beállítások ablakban következő új 
adatot kell rögzíteni:

- Személy EESZT azonosító - ami 
orvos esetén nagy “O” betű és 5 
karakter a pecétszából, egyéb 
személyeknél pedig AEEK által 
kiosztott kód.



DokuManager - 
Munkaállomás 
adatai
A DokuManager programban megjelent 
még egy recept nyomtató program 
választási lehetőség: NN - eRecept.

Az új verzió használatához be kell 
kapcsolni ezt az opciót. A Külső program 
dir mezőbe pedig be kell írni az új program 
elérési útját.

Külső interface fájl dir mező maradhat 
üresen. Ezt a mezőt csak a régi NilNocere 
verziónál használtuk.



DokuAmb - NilNocere program indítása
A továbbiakban a recept kitöltési folyamat a Dokumedik oldalról nem változik. A Receptnyomtatás külső programmal gomb megnyomása után az új 
NilNocere program indul el és átveszi a páciens, vizit, intézmény és szolgáltató adatait. FONTOS: Az új erecept-es verzió használatnál az átadott 
orvos a Dokumedikbe bejelentkezett személy lesz - nem a kórlapon megadott orvos. A NilNocere programmal kinyomtatott recepteket pedig a 
Receptek beolvasása gombbal lehet megtenni. A recept lista Naplószám szerint mentésre kerül.



eRecept eRecept rögzítéséhez a NilNocere program használati 
leírás szerint kell eljárni.


