
Инструкция за електронно отчитане към НЗОК

За Dentist  :
1. Инсталиране на doPDF от меню: Информация –Принтиране на PDF

Не давайте отметка това да ви е принтер по подразбиране!
Това се прави веднъж,а следващите стъпки при всеки отчет!



2. Изготвяне на електронен отчет без да се подписва с електронен
подпис,като се запаметява на работният плот.

3. Изготвяне на спецификация :Отчет за РЗОК >Печат на
отчет/Хартиен/.Задавате периода и натискате : Печат  на отчета.На
следващият прозорец избирате принтера да ви е
doPDF



Натискате „да”и ви излиза следващият прозорец

Натискате „търсене”и задавате документа да се запази на десктопа.По
аналогичен начин се прави и фактурата ,като пак я запазвате на десктопа.

Ако работите с друга програма , а не дентист ,трябва да стигнете дотук
т.е.да имате съхранени неподписани отчет ,спецификация и
фактура,последните две в PDF!

Следва подписване на фактурата и спецификацията(но не и на отчета!)
,които вече сте запазили на работния плот.За целта трябва да имате Adobe
Reader 11.
Отваряте фактурата ,включвате електронния подпис и натискате тази
опция от



картинката

   4.След това натискате
това

На следващия прозорец  дайте отметка Use digital certificate!



        5.След това натискате
това:

Показалеца на мишката става „кръстче” и вие трябва да очертаете с него
правоъгълник там ,където трябва да бъде вашия подпис на
фактурата:



6.След това подписвате документа с електронния подпис и той се запазва
на десктопа.Добре е да промените името например на „фактура1”,за да
не се объркате с неподписаната фактура.
По същия начин се процедира и със спецификацията ,като с кръстчето
заграждате долу, където трябва да бъде вашия ръкописен подпис.
До тук на десктопа трябва да има неподписан електронен отчет  и
подписани фактура и спецификация.
7.Отваряте Internet explorer или Mozilla,Chrome не става!Трябва ви и
актуална версия на Java,ако вашата е стара ,трябва да актуализирате.
Задавате следния адрес https://pis.nhif.bg/main. Ако ви даде невалиден
сертификат на сайта , влезте въпреки това!
Вход с цифров сертификат и си влизате с вашия електр. подпис.
Натискате „онлайн отчет „и там качвате  неподписаният отчет,чрез бутона
“Browse”.По средата избирате какъв е документа „Амб.отчет на ИДП”и
най-долу давате кодировка „windows1251”.Натискате „напред” и тук вече
трябва да подпишете  отчета,като натискате „подпиши”.За отчета е това!
8.След това >Финансови документи >нов документ>задаваме период и
чрез “Browse „избираме спецификацията от десктопа.
9.По същия начин качвате и фактурата >Финансови документи >нов
документ>задаваме период и чрез “Browse „избираме фактурата от
десктопа.
 Това е колеги! Успех!
Д-р Велин Сариев


